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Γήλυζη Αςθενηικόηηηαρ 

 

Ο ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ πμο εηπυκδζε ηδκ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία θένεζ 

μθυηθδνδ ηδκ εοεφκδ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ δίηαζδξ πνήζδξ ημο οθζημφ, δ μπμία 

μνίγεηαζ ζηδ αάζδ ηςκ ελήξ παναβυκηςκ: ημο ζημπμφ ηαζ παναηηήνα ηδξ πνήζδξ (ιδ-

ειπμνζηυξ, ιδ-ηενδμζημπζηυξ, αθθά εηπαζδεοηζηυξ-ενεοκδηζηυξ), ηδξ θφζδξ ημο 

οθζημφ πμο πνδζζιμπμζεί (ηιήια ημο ηεζιέκμο, πίκαηεξ, ζπήιαηα, εζηυκεξ η.θπ.), ημο 

πμζμζημφ ηαζ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ημο ηιήιαημξ πμο πνδζζιμπμζεί ζε ζπέζδ ιε ημ 

υθμ ηείιεκμ οπυ copyright, ηαζ ηςκ πζεακχκ ζοκεπεζχκ ηδξ πνήζδξ αοηήξ ζηδκ αβμνά 

ή ηδκ βεκζηυηενδ αλία ημο οπυ copyright ηεζιέκμο». 

Λαζδεζςηάηδ Φακή 
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Δξεηαζηική επιηποπή 

«Η πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία εβηνίεδηε μιυθςκα απυ ηδκ ηνζιεθή ελεηαζηζηή 

επζηνμπή δ μπμία μνίζηδηε απυ ηδκ .Δ. ημο ΓΠΜ Λμβζζηζηή ηαζ Δθεβηηζηή, 

ζφιθςκα ιε ημ κυιμ ηαζ ημκ εβηεηνζιέκμ Κακμκζζιυ Γζπθςιαηζηχκ Δνβαζζχκ ημο 

ΓΠΜ «Λμβζζηζηή ηαζ Δθεβηηζηή». Σα ιέθδ ηδξ Δπζηνμπήξ ήηακ: 

 Δ.Σαιπμοναηγή ( Δπζαθέπμοζα) 

 Α.αιανά ( 1
μ
 Μέθμξ) 

 Α.Λαδάξ   ( 2
μ
 Μέθμξ) 

Η έβηνζζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ απυ ηδκ .Δ. δεκ οπμδδθχκεζ απμδμπή ηςκ 

απυρεςκ ημο ζοββναθέα.» 
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Πεπίλητη 
 

Ο εζςηενζηυξ ηαζ μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ απμηεθμφκ δφμ απυ ηζξ πθέμκ πνήζζιεξ 

θεζημονβίεξ ηςκ ζφβπνμκςκ μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ, ηαεχξ επζηνέπμοκ ηδκ έβηαζνδ 

πνυαθερδ ηζκδφκςκ, ηαζ πανέπμοκ δζηθείδεξ αζθαθείαξ βζα ηδκ απμθοβή αοηχκ. 

ημπυξ ηδξ εκ θυβς ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ ελέηαζδ ηςκ δφμ ιμνθχκ, μ 

εκημπζζιυξ ηδξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ ημοξ, ηαζ δ ελέηαζδ ηδξ επζννμήξ πμο έπεζ μ 

εζςηενζηυξ έθεβπμξ ζηδκ δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ, 

ζπεδζάζηδηε ηαζ πναβιαημπμζήεδηε αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ηδξ οπάνπμοζαξ 

αζαθζμβναθίαξ. Η πανμφζα επζζηδιμκζηή ιεθέηδ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πδβή 

πθδνμθυνδζδξ βζα ιεθθμκηζηέξ ένεοκεξ πάκς ζημ ημιέα ημο εηαζνζημφ εθέβπμο ηαζ 

ζηδκ ζφκδεζδ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο.  

 

Λέξειρ Κλειδιά: Δζςηενζηυξ έθεβπμξ, Δλςηενζηυξ έθεβπμξ, Δθεβηηζηή, Δηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ, Δλςηενζηυξ εθεβηηήξ, Δζςηενζηυξ εθεβηηήξ 

Αbstract 
 

Internal and external control are two of the most useful functions of modern financial 

units, as they allow the timely forecasting of risks, and provide safety valves to avoid 

them. The purpose of this research work is to examine the two forms, to identify the 

connection between them, and to examine the influence that internal control has on 

external conduct. To achieve the goal, a bibliographic review of the existing literature 

was designed and carried out. The present scientific study can be a source of 

information for future research in the field of corporate control and the connection 

between internal and external control. 

Key Words: Internal Audit, External Audit, Audit, Corporate Governance, External 

Auditor, Internal Auditor  
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Δςσαπιζηίερ 

 

Απυ ηανδζάξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηυζμ ηδκ επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζά ιμο η. 

Δ.Σαιπμοναηγή, βζα ηδκ ιέβζζηδ ανςβή ηαζ ζοιπανάζηαζή ηδξ ηαε΄ υθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ζοββναθήξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ιμο ενβαζίαξ, υζμ ηαζ ημοξ 

ηαεδβδηέξ ιμο, πμο ιεηαθαιπάδεοζακ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηζξ βκχζεζξ ηαζ 

ειπεζνίεξ ημοξ ηαζ ιε μδήβδζακ ζηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο ιμο, ζηδκ μθμηθήνςζδ 

ημο ιεηαπηοπζαημφ ιμο πνμβνάιιαημξ. 

 

Έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ, μθείθς ζηδκ μζημβέκεζά ιμο ηαζ ζημκ ζφγοβυ ιμο, βζα ηδκ 

αιένζζηδ ζοιπανάζηαζδ, ειρφπςζδ, εκεάννοκζδ, οπμιμκή, ηαηακυδζδ ηαζ 

οπμζηήνζλδ πμο ιμο πνμζέθενακ υθμ αοηυ ημ δζάζηδια. Δοβκχιςκ ζε υθμοξ ζαξ ! 
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Η παπούζα επγαζία αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά μος. 

  



 
9 

Διζαγυγή 

ημ ζφβπνμκμ, μθμέκα ηαζ πζμ πμθφπθμημ, επζπεζνδιαηζηυ πενζαάθθμκ είκαζ ειθακήξ 

δ ακάβηδ βζα έβηαζνμ ηαζ έβηονμ έθεβπμ ηςκ ιεβεεχκ ηδξ μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ, 

χζηε κα απμθεφβμκηαζ ηοπυκ αζημπίεξ, ηίκδοκμζ ή άθθεξ επζπθμηέξ πμο ιπμνεί κα 

πνμηφρμοκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ μζ εηαζνείεξ πνμπςνμφκ ζηδκ ζφζηαζδ ηιδιάηςκ 

εζςηενζημφ εθέβπμο, εκχ πανάθθδθα πνμζθαιαάκμοκ ηαζ ελςηενζημφξ εθεβηηέξ. Οζ 

δφμ ιμνθέξ εθέβπμο μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ παναπάκς, δδιζμονβμφκ ημκ ηθάδμ ηδξ 

εθεβηηζηήξ. Η εθεβηηζηή ςξ ηθάδμξ ηςκ επζζηδιχκ μζημκμιίαξ ηαζ δζμίηδζδξ έπεζ ςξ 

ακηζηείιεκυ ηδξ κα αλζμθμβεί ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ 

ηαζ κα αμδεά ζηδκ απμηεθεζιαηζηή ηδξ δζαπείνζζδ.  

Η πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία έπεζ ςξ ζημπυ ηδξ κα ιεθεηήζεζ ημκ ααειυ 

αθθδθελάνηδζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμνθχκ εθέβπμο (εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ), ηαζ 

ημ ηαηά πυζμ δ δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ εθέβπμο επδνεάγεηαζ απυ ημκ εζςηενζηυ. 

ημ εονφηενμ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε, δ ενβαζία έεεζε πένακ 

ημο ααζζημφ ηδξ ζημπμφ, ηαζ επζιένμοξ. Δπζιένμοξ ζηυπμζ ηδξ παναηάης ένεοκαξ 

είκαζ δ ακαβκχνζζδ ηςκ ηνζηδνίςκ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ πμο εεςνμφκηαζ ααζζηά, ιε 

αάζδ ηδκ αζαθζμβναθία, απυ ημοξ ελςηενζημφξ εθεβηηέξ πνμηεζιέκμο κα 

απμθαζίζμοκ ακ εα θδθεεί οπυρδ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ. 

Γζα ηδκ πθδνέζηενδ ηάθορδ ηδξ ένεοκαξ, πναβιαημπμζήεδηε αζαθζμβναθζηή 

ακαζηυπδζδ ηυζμ ηδξ εθθδκζηήξ υζμ ηαζ ηδξ λεκυβθςζζδξ αζαθζμβναθίαξ ζε πνχημ 

ζηάδζμ, βζα κα ζημζπεζμεεηδεεί ημ εκκμζμθμβζηυ πθαίζζμ ηαζ κα ακαβκςνζζημφκ 

ααζζηά ζημζπεία πμο αμδεμφκ ηδκ ζφβηνζζδ, ηςκ δφμ ιμνθχκ εθέβπμο. Καη’ αοηυ ημκ 

ηνυπμ εκημπίζηδηακ, μζ μιμζυηδηεξ αθθά ηαζ μζ δζαθμνέξ πμο ειθακίγμκηαζ ιεηαλφ 

ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο. Καηυπζκ αοημφ, δ ένεοκα 

επζηεκηνχεδηε ζηδκ ακαγήηδζδ ηδξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ 

εθέβπμο, αθθά ηαζ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ πμο έπμοκ.    

Η παναπάκς δζαδζηαζία έθενε ζημ θςξ εκδζαθένμκηα εονήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ 

ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμνθχκ εθέβπμο, ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο δέπεηαζ μ ελςηενζηυξ 

έθεβπμξ απυ ημκ εζςηενζηυ, ηαεχξ ηαζ βζα ηα ηνζηήνζα αάζδ ηςκ μπμίςκ μ 

ελςηενζηυξ έθεβπμξ ηνίκεζ ηδκ αλία ημο εζςηενζημφ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ 

εθεβηηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 
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 Α ΜΔΡΟ 
 

Κεθάλαιο Ι: Δλεγκηική 

1.1 Νοημαηικό πεπιεσόμενο ελεγκηικήρ και απώηεποι ζηόσοι 

 

Η εθεβηηζηή ακήηεζ ζημ μζημκμιζηυ επζζηδιμκζηυ πεδίμ ηαζ ζοκδέεηαζ ηυζμ ιε ηζξ 

δζενβαζίεξ ηδξ θμβζζηζηήξ υζμ ηαζ ηδξ θμνμθμβίαξ. Απμηεθεί δδθαδή έκα ιένμξ ιζαξ 

εονφηενδξ μζημκμιζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ μιάδαξ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ μπμίαξ 

ζοζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ θμζπμφξ επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ πμο αθμνμφκ ηδκ εφνοειδ 

θεζημονβία ιζαξ μζημκμιζηήξ μνβάκςζδξ βφνς απυ ηα πθαίζζα ημο θμνμθμβζημφ ηαζ 

θμβζζηζημφ δζηαίμο. 

ε αοηυ ημ ζοβηεηνζιέκμ πθαίζζμ, δζαπνμκζηά έπμοκ πνμηαεεί δζάθμνμζ μνζζιμί πμο 

πνμζπαεμφκ κα πενζαάθθμοκ ημ κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ εθεβηηζηήξ, μζ μπμίμζ ιε 

ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ελεθίζζμκηαζ ακαθμβζηά ιε ηδκ πμνεία ηδξ ίδζαξ ηδξ εκ θυβς 

επζζηήιδξ. Έκαξ ααζζηυξ μνζζιυξ πμο είκαζ ζδζαίηενα δζεονοιέκμξ ηαζ ζηδκ μοζία 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδ ααζζηή ζδέα φπανλδξ ηδξ εθεβηηζηήξ είκαζ αοηυξ ημο ζοζηήιαημξ 

επζηήνδζδξ ηαζ επαθήεεοζδξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ Γζμίηδζδ ιζαξ επζπείνδζδξ 

δζαπεζνίγεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ζδζυηηδηςκ ζημζπείςκ ημο εκενβδηζημφ απμδίδμκηαξ 

απμηεθέζιαηα πνμξ ημοξ ιεηυπμοξ πμο απμηεθμφκ ημοξ ζδζμηηήηεξ ηδξ εηαζνίαξ 

(Meigsetal, 1984). ε αοηή ηδ θμβζηή, δ εθεβηηζηή είκαζ μ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ιεηαλφ 

δομ ακελάνηδηςκ ηαζ πμθφ ζδιακηζηχκ μνβάκςκ ιζαξ επζπεζνδιαηζηήξ ιμκάδαξ, 

δδθαδή ιεηαλφ ηςκ επεκδοηχκ αοηήξ ηαζ ηςκ ακενχπςκ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ 

εηαζνζηή ηδξ δζαηοαένκδζδ ηαζ ηςκ μπμίςκ ημ ένβμ αλζμθμβείηαζ απυ ημοξ πνχημοξ. 

Πνμέηηαζδ ηςκ ακςηένς είκαζ έκαξ δεφηενμξ μνζζιυξ πμο δυεδηε ημ 1999 απυ ημκ 

Παππά, ακαθενυιεκμξ ζηδ δζααεααίςζδ ιέζς ημο εθεβηηζημφ ιδπακζζιμφ μζ 

οπμεέζεζξ, μζ εκένβεζεξ ηαζ μζ απμθάζεζξ ηςκ οπεοεφκςκ ζε πυζηα δζμίηδζδξ είκαζ 

αθδεείξ ιε αάζδ ηα δδιμζζεοιέκα θμβζζηζηά ηαζ εονφηενα μζημκμιζηά ζημζπεία, 

επδνεάγμκηαξ ηδ ιεθθμκηζηή αζςζζιυηδηα ημο πνδιαημμζημκμιζημφ μνβακζζιμφ. Η 

επζαεααίςζδ αοηή απεοεφκεηαζ πνμξ ημοξ ζδζμηηήηεξ ιεηυπμοξ, δζαπζζηχκμκηαξ υηζ 

αθεκυξ ημ ένβμ ηδξ Γζμίηδζδξ είκαζ απμθμβζζηζηυ ηαζ αθεηένμο υηζ δ εθεβηηζηή 

επζαεααζχκεζ ηα πεπναβιέκα αοηήξ υηζ δδθαδή είκαζ ζοκεηά ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ ηαζ 

ημοξ εηάζημηε ζηυπμοξ ηδξ επζπείνδζδξ. 
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Όπςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ απυ ηα ακςηένς, δ εθεβηηζηή είκαζ έκα ζφκμθμ 

επαθδεεοηζηχκ δζενβαζζχκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζημ εζςηενζηυ ιζαξ μζημκμιζηήξ 

μκηυηδηαξ ακελάνηδηα απυ ημ πμζμκ ηδκ αζηεί. Η εθεβηηζηή έπεζ ανπή ηαζ ηέθμξ ηδκ 

ίδζα ηδκ επζπείνδζδ, δδιζμονβχκηαξ ηδκ απαναίηδηδ βκχζδ υηζ ζηδκ πνάλδ ηδνμφκηαζ 

υθμζ μζ εζςηενζημί ηακυκεξ ημο ηαηαζηαηζημφ ηαζ υηζ θαιαάκμκηαζ απμθάζεζξ απυ 

υθα ηα δζμζηδηζηά ηθζιάηζα πάκηα ηαζ ιυκμ πνμξ υθεθμξ ηδξ επζπείνδζδξ, 

ελαζθαθίγμκηαξ ζοκάια ηαζ ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ 

εθεβηηζηή ςξ επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ έπεζ δζεονοιέκδ εθανιμβή ζε υθεξ ηζξ 

επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ αηυια ηαζ υηακ μ ζημπυξ ημοξ είκαζ ιδ 

ηενδμζημπζηυξ (Βαζζθείμο etal, 2017). 

Η εθεβηηζηή ςξ δζενβαζία ιζαξ ζοζηδιαηζηήξ ενβαζίαξ επαθήεεοζδξ δεδμιέκςκ ηαζ 

πθδνμθμνζχκ πνμτπάνπεζ ζηζξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ ηαζ ιάθζζηα αηυια ηαζ απυ ημ 

3000 ππ οβηεηνζιέκα, μ βναιιαηέαξ ηςκ Νζκεΰζηχκ ζηδ Βααοθχκα απμηφπςκε 

βναπηά πάκς ζε πθάηεξ χζηε κα ιδκ αθθμζχκμκηαζ ζημ πνυκμ υθεξ ηζξ μζημκμιζηέξ 

ζοκαθθαβέξ, οπμβνάθμκηαξ ιάθζζηα ζημ ηέθμξ, πνμζδίδμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ 

αηνίαεζα ηαζ βκδζζυηδηα ζηζξ ζοκαθθαβέξ. Πεναζηένς εκδεζηηζηά, μζ Φαναχ ζηδκ 

ανπαία Αίβοπημ ήεεθακ ηδκ ακαθοηζηή απεζηυκζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ δεδμιέκςκ ηςκ 

ζοβημιζδχκ βζα κα θαιαάκμοκ βκχζδ ηεηιδνζςιέκδ, εκχ ζηδκ Αεήκα ημο 300 πΥ, 

οπήνπε εζδζηυ υνβακμ πμο επείπε εέζδ ζδιενζκμφ θμβζζηή βζα ηδκ επαθήεεοζδ ηςκ 

ημκδοθίςκ ηςκ δδιμζίςκ ηαιείςκ, χζηε κα εκημπίγμοκ ηαζ κα ηζιςνμφκ ημοξ 

πανααάηεξ, απμθεφβμκηαξ ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ ηαηαζηναηήβδζδ αοηχκ. ηαδζαηά 

ακά ημοξ ηαζνμφξ βίκμκηακ μοζζχδεζξ πνμζπάεεζεξ κα μνβακςεεί πζμ ηαηάθθδθα ημ 

ένβμ ηδξ εθεβηηζηήξ απυ ηδκ Ακαβέκκδζδ ηαζ ιεηά, πνμζδίδμκηαξ υθμ ηαζ 

ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζηδκ αλία ηδξ (Meigsetal, 1984).  

Όπςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ απυ ηα ακςηένς, μ ανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ εθεβηηζηήξ είκαζ δ 

επαθήεεοζδ ηςκ πεπναβιέκςκ πάκηα ζηα πθαίζζα θεζημονβίαξ ιζαξ εηαζνίαξ 

ακηθχκηαξ πθδνμθμνίεξ απυ ημ θμβζζηζηυ ηδξ ηφηθςια. ηδκ μοζία δδθαδή ζημπεφεζ 

ζηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ανιμδίςκ υηζ υθεξ μζ μζημκμιζηέξ ζοκαθθαβέξ ηαζ θμβζζηζηέξ 

απεζημκίζεζξ είκαζ ζφκκμιεξ ηαζ απυθοηα ζοκοθαζιέκεξ ιε ημοξ εζςηενζημφξ 

ηακμκζζιμφξ, ιε απμηέθεζια μ νυθμξ ηδξ κα ελαζνεηζηά δφζημθμξ, μοζζχδδξ ηαζ 

ζδιακηζηυξ ηαζ ηαοηυπνμκα ζοκδεδειέκμξ ιε ηδ θμβζζηζηή ηαζ ηδ θμνμθμβία. 

Με ημ πέναξ ημο ηεπκζημφ ιένμοξ ηδξ εθεβηηζηήξ ζηα πθαίζζα ηςκ δζενβαζζχκ 

επαθήεεοζδξ, αημθμοεεί δ οθμπμίδζδ ημο δεφηενμο ζηυπμο αοηήξ ηδξ επζζηήιδξ πμο 
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αθμνά ημ ζοιαμοθεοηζηυ παναηηήνα πμο μθείθεζ κα ηαηαδεζηκφεζ. Η εθεβηηζηή 

εκημπίγεζ ηα ηαηχξ ηείιεκα, ηζξ απμηθίζεζξ απυ ηδκ μνεή θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ 

ηαζ ηα θάεδ, ζοκεπχξ ζε δεφηενμ πνυκμ πνμζθένεζ θφζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ βζα 

δζυνεςζδ ηαζ αεθηίςζδ αοηχκ (Αθδθακηήξ, 2019). 

Πνμθακχξ βζα κα ζοιαεί ημ ηεθεοηαίμ απαζηείηαζ ζδζαίηενα αολδιέκδ ακηίθδρδ ηαζ 

ηνζηζηή δζάεεζδ απυ ηα άημια πμο εθανιυγμοκ ηδκ εθεβηηζηή. Πναηηζηά αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ δ εθεβηηζηή δεκ εεναπεφεζ ιυκμ ηα θάεδ πμο εκημπίγεζ, αθθά αλζμθμβεί 

αοζηδνά ηδκ φπανλδ ηαζ ηδκ πνμέηηαζδ αοηχκ ζε επίπεδμ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ 

οπενααίκμκηαξ ημ νυθμ ηδξ εάκ μζ μζημκμιζηέξ πνάλεζξ ηαζ απμθάζεζξ είκαζ ζφιθςκεξ 

ιε ημοξ εζςηενζημφξ ηακμκζζιμφξ ιυκμ. Η ζδιαζία ηδξ εθεβηηζηήξ έβηεζηαζ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή ηνίζδ ηςκ εθεβηηχκ βζα ηδκ μοζία ηςκ θαεχκ ηαζ εκημπζζιέκςκ 

παναθείρεςκ πνμζδίδμκηαξ ηδξ ορδθή εέζδ ζηδκ ζενανπία ηδξ Γζμίηδζδξ 

(Hatherly,2010). 

 

1.2 Σεσνικέρ εθαπμογήρ ελεγκηικήρ 

 

Όπςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ, δ εθεβηηζηή πενζθαιαάκεζ έκα ζφκμθμ ηεπκζηχκ πμο 

δζαζηαονχκμοκ ηζξ ηαηαβναθέξ, ηζξ ζοβηνίκμοκ ιε ηζξ θδθεείζεξ απμθάζεζξ ηαζ 

ελάβμοκ ζοιπενάζιαηα ιε ηδ δδιζμονβία βκχζδξ εάκ υθα ηα πνμβεκέζηενα 

ζοκάδμοκ ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηή θζθμζμθία ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ιζαξ 

μκηυηδηαξ. Γζα κα οθμπμζδεμφκ υθα ηα ακςηένς, δ εθεβηηζηή έπεζ ζοβηεηνζιέκα 

ενβαθεία ζηα πένζα ηδξ πμο ζοιαάθθμοκ απμηεθεζιαηζηά ζημ ένβμ ηδξ. 

Ο ημνιυξ ηδξ εθεβηηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ ένεοκα ζε υθα ηα επίπεδα μζημκμιζημφ 

εκδζαθένμκημξ δδθαδή ζηα θμβζζηζηά ανπεία ηαζ ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ, ζηα ειπμνζηά ζοζηήιαηα ιδπακμβνάθδζδξ, ζημοξ δθεηηνμκζημφξ 

ηνυπμοξ επζημζκςκίαξ – ζοκενβαζίαξ ηαζ εκ βέκεζ ζε ηάεε ηαηαβναθή μζημκμιζημφ 

ηαζ θμβζζηζημφ πενζεπμιέκμο. Μέζς ηδξ εκδεθεπήξ ένεοκαξ επζηοβπάκμκηαζ ηυζμ ημ 

επίπεδμ ηςκ δζαζηαονχζεςκ ςξ πνμξ ηδκ αηνζαμδίηαζα αθήεεζα ηαζ μνευηδηα ηςκ 

δεδμιέκςκ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ζοζηδιάηςκ πμο ιυκμ ιε 

ακαγήηδζδ ηαζ εκημπζζιυ αοηά δφκακηαζ κα αλζμθμβδεμφκ. Άθθςζηε, εη θφζεςξ δ 

https://www.tandfonline.com/author/Hatherly%2C+David+J


 
13 

εθεβηηζηή ακαγδηά ηδκ αθήεεζα ηςκ ζοκαθθαβχκ, ηδ ζςζηή θμβζζηζηή απεζηυκζζδ 

ημοξ ηαζ ηδ εεναπεία ηςκ θαεχκ ζε αάεμξ (Παπάξ, 1999). 

Μζα απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ ηεπκζηέξ ηδξ εθεβηηζηήξ πενζθαιαάκεζ ηα ίδζα ηα 

ζοζηήιαηα ιδπακμβνάθδζδξ ηαζ πθδνμθμνζηήξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ιέζμ ηδξ 

εθεβηηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Πζμ ακαθοηζηά, ένεοκεξ ημ 2014 δζαπίζηςζακ υηζ υζμ πζμ 

άνηζα δμιδιέκα είκαζ ηα ζοζηήιαηα ηςκ οπμθμβζζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ 

εκένβεζεξ επαθήεεοζδξ ηυζμ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα πνμζθένεηαζ ζημ εθεβηηζηυ 

απμηέθεζια ηαεχξ εθαπζζημπμζμφκ ημκ ηίκδοκμ εθεβηηζημφ θάεμοξ, εκχ ηαοηυπνμκα 

δζεοημθφκεηαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηά δ δζαζηαφνςζδ ςξ ημ πονήκα ηδξ εθεβηηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. Δπζπνμζεέηςξ, δζεοημθφκεηαζ δ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ εονδιάηςκ 

βθζηχκμκηαξ πνυκμ ηαζ ηυπμ ηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ εθεβηηέξ. Μάθζζηα, μζ ίδζεξ 

ένεοκεξ πνμηείκμοκ υηζ ηα αμδεδηζηά ζοζηήιαηα πθδνμθμνζηήξ θένμοκ ιεβαθφηενμ 

απμηέθεζια εάκ ζπεδζαζημφκ απυθοηα ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο εηάζημηε 

μζημκμιζημφ μνβακζζιμφ, δδθαδή εάκ ελαημιζηεοημφκ ζημκ εζςηενζηυ ηνυπμ 

δδιζμονβίαξ ηαζ ακάπηολδξ ηςκ δεδμιέκςκ (Mahzan, Lymer, 2014). 

Έκα πανάδεζβια ηςκ ακςηένς πμο νίπκεζ θςξ ζηδ ζπμοδαζυηδηα εκυξ 

απμηεθεζιαηζημφ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ ςξ ημ ααζζηυ ηαζ ακακηζηαηάζηαημ 

ιέζμ εθέβπμο είκαζ μζ ηεπκζηέξ δζαπείνζζδξ δεδμιέκςκ βκςζηέξ ςξ “big data 

techniques”, πμο επελενβάγμκηαζ ζηδκ μοζία δζάθμνεξ πθδνμθμνίεξ εθέβπμο ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ ηαζ ιάθζζηα πνμπςνχκηαξ έκα αήια παναηάης: ζοβηνίκμκηαξ 

αοηά ηα δεδμιέκα ιε άθθεξ πθαηθυνιεξ πθδνμθμνζχκ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ 

επζηοβπάκεηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά δ άιεζδ ηαζ βνήβμνδ επελενβαζία δεδμιέκςκ εκχ 

ηαοηυπνμκα βίκεηαζ επαθήεεοζδ ιε άθθεξ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ ( Geppetal, 2018). 

ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ανίζημκηαζ ηαζ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα εκημπζζιμφ 

δεδμιέκςκ πμο δείπκμοκ απάηδ ζε εθεβηηζηυ επίπεδμ ιε εονεία εθανιμβή ηονίςξ 

ζηζξ αζθαθζζηζηέξ εηαζνίεξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζφιθςκα ιε πνυζθαηεξ ιεθέηεξ. Σα 

ζοζηήιαηα αοηά δζαεέημοκ ζοβηεηνζιέκμοξ αθβμνίειμοξ δζαζηαονχζεςκ 

πθδνμθμνζχκ ιμο θεζημονβμφκ ζοκεζνιζηά δδθαδή δδιζμονβχκηαξ θμβζηά δέκηνα 

θήρδξ απμθάζεςκ πμο ακαδεζηκφμοκ ηα ζδιεία απάηδξ υπμηε ημ ζφζηδια δεκ 

ηαηαθήβεζ ζε ιζα θμβζηή απυθαζδ. Πνμθακχξ, πνυηεζηαζ βζα έκα πμθφ πνςημπμνζαηυ 

ηαζ πνήζζιμ ιέζμ εθεβηηζημφ ιδπακζζιμφ πμο επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζηζξ αεέιζηεξ 

ηαζ εζηειιέκεξ πνάλεζξ πμο αθάπημοκ έκα μζημκμιζηυ μνβακζζιυ (Ngai  etal, 2010). 



 
14 

Με ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ, ηα ενβαθεία ηδξ εθεβηηζηήξ ελεθίζζμκηαζ ηαζ 

ειπθμοηίγμκηαζ υπςξ αηνζαχξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ απυ ημ παναβυιεκμ ένβμ ηδξ, πάκηα 

έπμκηαξ ςξ ηνζηήνζμ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ δζμζημφκηςκ ηαζ εκ βέκεζ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ανίζημκηαζ ηονίςξ ηα ζοζηήιαηα πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

ιδπακμβνάθδζδξ ιε επίηεκηνμ ηζξ κέεξ ηεπκζηέξ ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ βκςζηέξ ςξ 

“artificial intelligence techniques”. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκμθμ κέςκ πνμβναιιάηςκ 

πμο επελενβάγμκηαζ ηδκ παναβυιεκδ πθδνμθμνία ςξ απμηέθεζια ηδξ ενεοκδηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ηαζ ηδκ αλζμθμβμφκ, αθμφ πνχηα έπμοκ θάαεζ ζοβηεηνζιέκεξ μδδβίεξ ηαζ 

ηαηεοεφκζεζξ απυ ηδκ επζπείνδζδ. ηδκ μοζία δδθαδή απμηεθμφκ ζοζηήιαηα 

ακάθοζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηδξ παναβυιεκδξ βκχζδξ ζε επίπεδμ management, βεβμκυξ 

πμο ζοιαάθεζ ζημ ένβμ ημο εθεβηηή ςξ πνμξ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εθεβηηζηχκ 

εονδιάηςκ, πςνίξ υιςξ κα οπμααειίγεζ ή κα οπμκμιεφεζ ηδκ ίδζα ηδκ επαββεθιαηζηή 

ηνίζδ ηαζ ηδκ πνμζςπζηή εηηίιδζδ πμο μθείθεζ κα έπεζ απέκακηζ ζηα βεβμκυηα αθθά 

παναιέκμκηαξ έκα ζδιακηζηυ αμδεδηζηυ ενβαθείμ ηαζ ιάθζζηα ζε επίπεδμ ηεθζηήξ 

δζενεφκδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ (Bojorque, Pesántez-Avilés, 2020). 

 

1.3 Καηηγοπιοποίηζη ελεγκηικήρ 

 

Έπεζ βίκεζ απυθοηα ηαηακμδηυ υηζ δ εθεβηηζηή είκαζ έκαξ μζημκμιζηυξ ηθάδμξ πμο 

έπεζ εονεία πνήζδ πμο ιάθζζηα, πμθθέξ θμνέξ οπενααίκεζ ηα υνζα ηδξ θμβζζηζηήξ ηαζ 

θμνμθμβίαξ. Ο ααζζηυξ θυβμξ παναιέκεζ δ ζπμοδαζυηδηα ηςκ πμνζζιάηςκ εθέβπμο 

ζε επίπεδμ βκχζδξ ηδξ μνευηδηαξ ηςκ πεπναβιέκςκ αθθά ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ θαεχκ 

ηαζ απμηθίζεςκ ζημ ιέθθμκ.  

ε αοηή ηδ θμβζηή, δ εθεβηηζηή ηαηδβμνζμπμζείηαζ ζε επζιένμοξ μιάδεξ ιε βκχιμκα 

δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα. Η πνχηδ μοζζχδδξ δζάηνζζδ ηδξ εθεβηηζηήξ είκαζ ιε αάζδ ηα 

πνυζςπα πμο εα ηδκ εθανιυζμοκ, δδθαδή αοηά πμο εα οθμπμζήζμοκ ηδκ εθεβηηζηή 

δζαδζηαζία. Τπυ αοηυ ημ ηνζηήνζμ, δ εθεβηηζηή δζαηνίκεηαζ ζημκ ελςηενζηυ έθεβπμ, 

δδθαδή ζημκ εθεβηηζηυ ιδπακζζιυ πμο εθανιυγεζ ηάπμζμξ πζζημπμζδιέκμξ μνηςηυξ 

εθεβηηήξ πμο δεκ ακήηεζ ζημ έιροπμ δοκαιζηυ ηδξ επζπείνδζδξ ιε ζπέζδ 

ελανηδιέκδξ ενβαζίαξ. Αθμνά έκακ έθεβπμ πμο βίκεηαζ ελςηενζηά, δδθαδή απυ ηνίημ 

πζζημπμζδιέκμ πνυζςπμ ηαζ βζα θμβανζαζιυ ηςκ ιεηυπςκ πμο είκαζ ηαζ μζ ζδζμηηήηεξ 

ιζαξ εηαζνίαξ. ημκ ακηίπμδα ηδξ ίδζαξ μιάδαξ είκαζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ, πμο 
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πενζθαιαάκεζ έκα ζφκμθμ εκενβεζχκ εθεβηηζηήξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ επζπείνδζδξ απυ 

ηάπμζμ πνυζςπμ πμο ακήηεζ ζημ πνμζςπζηυ ηδξ εηαζνίαξ ιε ζπέζδ ελανηδιέκδξ 

ενβαζίαξ. Πνμθακχξ, μ εζςηενζηυξ εθεβηηήξ έπεζ ανπή ηαζ ηέθμξ ημκ ίδζμ ημκ 

μζημκμιζηυ μνβακζζιυ βζα ημ ζφκμθμ ημο έημοξ, αθμφ δ ενβαζία ημο αθμνά υθμοξ 

ημοξ εζςηενζημφξ ιδπακζζιμφξ θεζημονβίαξ ηδξ μκηυηδηαξ ηαζ ηα πμνίζιαηα αοημφ 

εθέβπμκηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ (Βαζζθείμο etal, 2017). 

Απυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκεηαζ υηζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ έπεζ έκα πζμ δζεονοιέκμ 

ηαζ εηηεκέξ πεδίμ εθανιμβήξ ζημ επζπεζνδζζαηυ πενζαάθθμκ θαιαακμιέκμο οπυρδ 

υηζ αθμνά έκα ζφκμθμ δναζηδνζμηήηςκ πμο εκηάζζμκηαζ ζηδκ πναηηζηή εζςηενζημφ 

εθέβπμο πμο εθανιυγεζ δ εηάζημηε εηαζνία. Ακηίεεηα, δ εθεβηηζηή ηεπκζηή πμο 

εθανιυγεζ έκαξ ελςηενζηυξ μνηςηυξ θμβζζηήξ επζηεκηνχκεηαζ ζηδ θμβζζηζηή 

επελενβαζία ηςκ μζημκμιζηχκ δεδμιέκςκ υπςξ πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ εηήζζεξ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. οκεπχξ, μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ είκαζ βεκζηυξ ζε 

δζάθμνα επίπεδα ηαεδιενζκχκ δναζηδνζμηήηςκ εκχ μ ελςηενζηυξ πζζημπμζεί ηαηά 

αάζδ ηζξ θμβζζηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο δδιμζζεφμκηαζ ςξ πνμξ ηδ ζοκέπεζα 

δναζηδνζυηδηαξ ιζαξ μκηυηδηαξ
1
. 

Έκα άθθμ ηνζηήνζμ δζαπςνζζιμφ ηδξ εθεβηηζηήξ ζε ηαηδβμνίεξ αθμνά ημ πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο θαιαάκεζ πχνα έκαξ έθεβπμξ. φιθςκα ιε αοηυ ημ πκεφια , έκαξ 

έθεβπμξ ηαθείηαζ ηαηηζηυξ εθυζμκ πναβιαημπμζείηαζ ζε βκςζηά ηαζ πνμηαεμνζζιέκα 

πνμκζηά δζαζηήιαηα ιέζα ζε ιζα πνήζδ. οκήεςξ μ έθεβπμξ αοημφ ημο είδμοξ έπεζ 

ηαζ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ βζα αοηυ ηαζ είκαζ πνμδζαβεβναιιέκμξ ζηδκ επζπεζνδιαηζηή 

αηγέκηα ημο έημοξ. Κθαζζηυ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ μιάδαξ είκαζ μ ηαηηζηυξ έθεβπμξ 

ηςκ εηήζζςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ εκυξ επζπεζνδιαηζημφ μνβακζζιμφ απυ έκακ 

ελςηενζηυ μνηςηυ θμβζζηή. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, έηηαηημξ μκμιάγεηαζ μ έθεβπμξ 

πμο δζεκενβείηαζ λαθκζηά ηαζ απνυζιεκα ζε απνυζιεκμ ηαζ ιδ πναβιαημπμζδιέκμ 

πνυκμ βζα κα ηαθφρεζ ηάπμζα ιδ ακαιεκυιεκδ ακάβηδ πμο πνμέηορε εκηυξ ηδξ 

επζπείνδζδξ υπςξ βζα πανάδεζβια έηηαηημξ έθεβπμξ ζηα απμεέιαηα θυβς ιεβάθδξ 

απχθεζαξ (Παπάξ, 1999). 

                                                           
1
 Κααααεάξ , (2018),Εζωηεπικόρ και εξωηεπικόρ έλεγσορ: Διαθοπέρ και ομοιόηηηερ ζηη ζύγσπονη 

εποσή, άνενμ ζημ πενζμδζηυ Accountacy Greece, δζαεέζζιμ ζημ 

https://www.accountancygreece.gr/%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%

B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9/ 
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Πεναζηένς, οπάνπεζ ιζα δζάηνζζδ ςξ πνμξ ημ ακηζηείιεκμ εθέβπμο δδθαδή ημ εφνμξ 

ηςκ ανπείςκ πμο ελεηάγεζ ακά πενίπηςζδ. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, οπάνπεζ μ 

εθεβηηζηυξ ιδπακζζιυξ βεκζημφ επζπέδμο, ζημκ μπμίμ μ εθεβηηήξ δζεονφκεζ ημ πεδίμ 

ηδξ εθεβηηζηήξ ημο ένεοκαξ ζε δζαθμνεηζηά ανπεία ηαζ ζε ιεβαθφηενμ πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο ιπμνεί κα εηηείκεηαζ ηαζ ζε έκα έημξ. Ακηίεεηα, μ έθεβπμξ εζδζημφ 

επζπέδμο είκαζ πζμ ελεζδζηεοιέκμξ ηαζ αθμνά έκα ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ εθέβπμο, 

υπςξ βζα πανάδεζβια ηα πνδιαηζηά δζαεέζζια (Αθδθακηήξ, 2019). 

Μζα αηυιδ ηαηδβμνία εθεβηηζηήξ αθμνά ημοξ επζδζςηυιεκμοξ ζημπμφξ πμο επζεοιεί 

κα εηπθδνχζεζ, πμο είκαζ ηαζ ημ γδημφιεκμ βεκζηά ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ. Οζ ζημπμί 

αοημί ηίεεκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ πνδζηχκ ηδξ εθεβηηζηήξ πθδνμθυνδζδξ ιε 

έιθαζδ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηαζ ημοξ ιεηυπμοξ ςξ ακχηενα υνβακα. 

Γζαηνίκεηαζ ζε εθεβηηζηέξ δζενβαζίεξ θμβζζηζημφ πενζεπμιέκμο δίκμκηαξ έιθαζδ 

ηονίςξ ζε υθα ηα ανπεία, ηαηαπςνήζεζξ, επελενβαζιέκα δεδμιέκα ηαζ 

ζοβηεκηνςηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ημ θμβζζηζηυ ηαζ μζημκμιζηυ ηιήια ιζαξ 

μκηυηδηαξ. Η δεφηενδ ηαηδβμνία αοηήξ ηδξ δζάηνζζδξ αθμνά ημοξ δζαπεζνζζηζημφξ 

εθέβπμοξ πμο άπημκηαζ ζημ κα εκημπίζμοκ εάκ οπάνπεζ μιαθή επζημζκςκία ηαζ 

ζοκενβαζία ιεηαλφ υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ, δδθαδή αθμνά έκακ έθεβπμ πμο 

ζηακμπμζεί ζημπμφξ πμζμηζηήξ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηονίςξ πνμξ ημ 

έιροπμ δοκαιζηυ ηδξ ηαζ υπζ ηυζμ μζημκμιζημφξ ή πμζμηζημφξ. Μζα αηυια δζάηνζζδ 

αοηήξ ηδξ μιάδαξ είκαζ μ εθεβηηζηυξ ιδπακζζιυξ ζε επίπεδμ Γζμίηδζδξ ηαζ είκαζ ηαζ 

αοηυξ ηυζμ πμζμηζηυξ υζμ ηαζ πμζμηζηυξ. Ο εκ θυβς έθεβπμξ αλζμθμβεί ημ ααειυ 

πναβιαημπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ πμο έπμοκ ακαηεεεί ζηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ηαζ είκαζ απμθμβδηζηυξ, δδθαδή αλζμθμβεί ηδκ απυδμζδ ηςκ αηυιςκ 

δζμίηδζδξ ςξ πνμξ ημ ακαηζεέιεκμ ένβμ (Παπάξ, 1999). 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ έκα είδμξ εθέβπμο ιπμνεί ηαοηυπνμκα κα ακήηεζ ζε 

πενζζζυηενεξ απυ ιζα μιάδεξ, δδθαδή μ ηαηηζηυξ έθεβπμξ απυ μνηςημφξ είκαζ 

ηαοηυπνμκα ηαζ ελςηενζηυξ ηαζ βεκζημφ επζπέδμο.  

 

1.4 Βαζικοί κανόνερ λειηοςπγίαρ και ηπόπορ εκηέλεζηρ ελεγκηικήρ 

 

Λυβς ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ εθεβηηζηήξ ηονίςξ ςξ πνμξ ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ εθεβηηζηχκ εονδιάηςκ, μ ζοβηεηνζιέκμξ ηθάδμξ οπάβεηαζ ζε έκα 

ζφκμθμ ηακυκςκ θεζημονβίαξ ακάθμβα ιε ημ χια ζημ μπμίμ απεοεφκεηαζ. Ο θυβμξ 
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ηςκ ηακυκςκ αοηχκ είκαζ βζα κα εέζμοκ ηα υνζα εθέβπμο ηςκ εθεβηηχκ, ημ 

ακηζηείιεκμ ενβαζίαξ ημοξ ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ζοιπενζθμνά ιε ζημπυ 

αθεκυξ κα είκαζ έκκμια ηαζ αθεηένμο κα ελαζθαθίζμοκ έκα ορδθυ επίπεδμ απυδμζδξ 

ηαζ πμζυηδηαξ εθεβηηζημφ ένβμο. Να ζδιεζςεεί υηζ μζ ηακυκεξ θεζημονβίαξ ηαζ 

εθανιμβήξ ηδξ εθεβηηζηήξ απεοεφκμκηαζ ηονίςξ ζημκ εζςηενζηυ ηαζ ζημκ ελςηενζηυ 

έθεβπμ, βκςζηά ςξ πνυηοπα εθέβπμο. 

ηδκ μοζία πνυηεζηαζ βζα ιζα μιάδα ηακυκςκ πμο δζαζθαθίγεζ ζημκ εθεβηηή υηζ ηα 

απμηεθέζιαηα ημο ένβμο ημο εα είκαζ πθήνδ, κυιζια, έβηονα ηαζ μνεμθμβζηά ηαζ 

πάκηα ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ εβπχνζα κμιμεεζία ηαζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ απαζηήζεζξ 

πμο έπεζ ηάεε μκηυηδηα. Απμηεθμφκ δδθαδή ημκ ηχδζηα δεμκημθμβίαξ μ μπμίμξ 

ζοκάια πενζθαιαάκεζ ηαζ ημοξ ηακυκεξ άζηδζδξ ημο εθεβηηζημφ ένβμο ιε επίηεκηνμ 

πάκηα ημ υθεθμξ ηςκ μζημκμιζηχκ μνβακζζιχκ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ηα πνυηοπα 

εθέβπμο ακαθένμκηαζ ζημοξ ηάηςεζ άλμκεξ (Παπάξ, 1999): 

 Πνυηοπα βεκζημφ πενζεπυιεκμο εθεβηηζηήξ, πμο επζζδιαίκμοκ ηδ ζδιαζία ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ, επαββεθιαηζηήξ επζιέθεζαξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ηαηάνηζζδξ πμο 

μθείθμοκ κα οζμεεημφκ ηαζ κα εθανιυγμοκ μζ εθεβηηέξ. 

 Κακυκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ εηηέθεζδ ημο εθεβηηζημφ ιδπακζζιμφ ζε 

ηεπκζηυ επίπεδμ. Οζ ηακυκεξ αοημί αθμνμφκ ημ ζπεδζαζιυ ηςκ εθεβηηζηχκ δζενβαζζχκ 

ιε βκχιμκα πάκηα ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε επζπείνδζδξ πνμηεζιέκμο ζε επίπεδμ 

εηηέθεζδξ κα εηπθδνχζμοκ ημοξ εθεβηηζημφξ ζηυπμοξ πμο απαζημφκηαζ. Αηυιδ 

πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηζξ ανπέξ ηεηιδνίςζδξ εθέβπμο, δδθαδή υθα ηα πνυηοπα πμο 

επζηεκηνχκμκηαζ ζημ απμδεζηηζηυ οθζηυ πμο πνέπεζ κα ζοβηεκηνχκεηαζ ςξ ηεηιήνζμ 

ηςκ εονδιάηςκ εθέβπμο.  

 Ανπέξ βναπηήξ έηεεζδξ εθέβπμο, πμο δζαηοπχκμοκ ηδ δμιή, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ 

ημκ ηνυπμ έηθναζδξ ηαζ πανμοζίαζδξ ηςκ εθεβηηζηχκ πμνζζιάηςκ απυ ημκ εθεβηηή 

χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ζαθήκεζα θυβμο, ηαηακυδζδ πενζεπμιέκμο ηαζ πθδνυηδηα 

πθδνμθυνδζδξ απυ υθα ηα υνβακα πμο θαιαάκμοκ ηα δεδμιέκα εθέβπμο ιε ζηυπμ ηδ 

θήρδ απμθάζεςκ. 

Με αάζδ ημ ακςηένς πθαίζζμ, υζμκ αθμνά ημκ εζςηενζηυ έθεβπμ ιζαξ επζπείνδζδξ, 

μζ ααζζημί ηακυκεξ θεζημονβίαξ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ εθεβηηζηήξ πενζθαιαάκμκηαζ 

ζηα Γζεεκή Πνυηοπα βζα ηδκ Δπαββεθιαηζηή Δθανιμβή ημο Δζςηενζημφ Δθέβπμο ιε 
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οπεφεοκδ ανπή ημ Ικζηζημφημ Δζςηενζηχκ Δθεβηηχκ Δθθάδμξ
2
. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

ζφκμθμ ανπχκ πμο μθείθμοκ κα ηαηαδεζηκφμοκ μζ εζςηενζημί εθεβηηέξ ζηδκ 

οθμπμίδζδ ημο ένβμο ημοξ, ελαζθαθίγμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ υηζ εα οθμπμζδεμφκ ιε 

επζηοπία ηαζ πθδνυηδηα μζ εθεβηηζημί ζηυπμζ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ πμο ημοξ έπμοκ 

ακαηεεεί ζε επίπεδμ εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 

ημκ ακηίπμδα, μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ οπάβεηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ηςκ Γζεεκχκ 

Δθεβηηζηχκ Πνμηφπςκ ηαζ Γζεεκχκ Πνμηφπςκ Γζηθίδςκ Πμζυηδηαξ οπυ ηδκ επμπηεία 

ηδξ Δπζηνμπήξ Λμβζζηζηήξ Σοπμπμίδζδξ ηαζ Δθέβπςκ
3
ζηδκ Δθθάδα, μζ μπμίμζ είκαζ 

πθήνςξ εθανιμζιέκμζ ιε ηα πνυηοπα πμο ηαηανηίγεζ δ επζηνμπή International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
4
. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκμθμ 

μδδβζχκ πμο εέηεζ ημ πθαίζζμ ενβαζίαξ ηςκ μνηςηχκ εθεβηηχκ ιε ζηυπμ ηδ 

ζοβηέκηνςζδ υθςκ ηςκ ανπείςκ ηαζ παναζηαηζηχκ πμο επέπμοκ εέζδ απμδεζηηζημφ 

ημο εθεβηηζημφ ένβμο ηαζ πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ επελδβμφκ ηδκ μνευηδηα ηςκ 

εθεβηηζηχκ πμνζζιάηςκ. Οζ ηακυκεξ αοημί μνίγμοκ υηζ ηα ζθάθιαηα πμο εκημπίγμκηαζ 

εα πνέπεζ κα είκαζ επανηχξ ηεηιδνζςιέκα, χζηε εκ ζοκεπεία δ Γζμίηδζδ κα πνμαεί 

ζηδκ δζυνεςζδ ημοξ ιε ζημπυ ηδκ μνευηδηα ηςκ θμβζζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ πμο 

δδιμζζεφμκηαζ. 

Αοηυ πμο έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ςξ ζοιπέναζια ηςκ ακςηένς είκαζ ημ βεβμκυξ 

υηζ δ εθεβηηζηή ηοιαίκεηαζ ζηδκ ίδζα θζθμζμθία ηακυκςκ θεζημονβίαξ ηαζ εηηέθεζδξ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ επαθήεεοζδξ ηυζμ ζημκ εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζημκ ελςηενζηυ έθεβπμ, 

δδθχκμκηαξ ηδκ ημζκή πμνεία πθεφζδξ ςξ πνμξ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ημ ζπεδζαζιυ ημοξ. 

Οζ δζαθμνέξ ημοξ έβηεζηαζ ηονίςξ ζημ άημιμ πμο αζηεί ημκ έθεβπμ, ζημοξ οπεοεφκμοξ 

πμο απεοεφκεηαζ ςξ πνμξ ηδκ έηθναζδ βκχιδξ ζηδκ έηεεζδ εθέβπμο ηαζ ζημκ ηνυπμ 

πμο εηηεθείηαζ μ έθεβπμξ ςξ δζαδζηαζία. 

 

1.5 Η αξία ηηρ ελεγκηικήρ για ηη ζύγσπονη επισείπηζη 

 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ηδ ζδιενζκή επμπή ιε ηζξ ακηίλμεξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα ηςκ ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ, ηάεε επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα έπεζ 

                                                           
2
https://na.theiia.org/ 

3
http://www.elte.org.gr/ 

4
https://www.iaasb.org/ 
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ακάβηδ ηαζ δεοηενεουκηςξ απαζηεί κα δζαεέηεζ έκα επμπηζηυ ζφζηδια εθέβπμο πμο εα 

ηδξ ελαζθαθίγεζ υηζ υθεξ μζ εζςηενζηέξ δζενβαζίεξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ αημθμοεμφκ 

ηζξ απαζημφιεκεξ μδδβίεξ ηςκ εζςηενζηχκ ηακμκζζιχκ ηαζ ηςκ κμιμεεηζηχκ 

δζαηάλεςκ. Γζα κα ζοιαεί αοηυ, ηάεε μκηυηδηα μθείθεζ κα επεκδφζεζ μοζζαζηζηά ζηδ 

δδιζμονβία ηαζ θεζημονβία εκυξ ιδπακζζιμφ εθεβηηζηήξ πμο εα θένεζ ηα 

απμηεθέζιαηα πμο επζγδηεί ηυζμ ζε ακενχπμοξ ιε  άνηζα ηαζ ζπεηζηή ηαηάνηζζδ υζμ 

ηαζ ζε οθζηή ηαζ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ βζα κα θένμοκ εζξ πέναξ ημ ένβμ ημοξ. 

ηζξ ιένεξ ιαξ, δ ακάβηδ ηάεε μκηυηδηαξ κα δζαεέηεζ έκα μνβακςιέκμ ιδπακζζιυ 

εθεβηηζηήξ είκαζ ηαίνζα ηονίςξ βζα δζηή ηδξ ακαηνμθμδυηδζδ πθδνμθμνζχκ. Η 

εθεβηηζηή πενζθαιαάκεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ ζοθθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μιαθή θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ, μζ 

πθδνμθμνίεξ ηδξ μπμίαξ πνμζθένμκηαζ απεοεείαξ πνμξ πνήζδ απυ ηδ Γζμίηδζδ ηαζ 

ημοξ ιεηυπμοξ, δδθαδή ηα δφμ ζχιαηα πμο ηαηεοεφκμοκ ηαζ απμθαζίγμοκ βζα ηδκ 

πμνεία αοηήξ. Η πθδνμθυνδζδ πμο πανέπεηαζ, εθυζμκ είκαζ επανηήξ ηαζ ζςζηή ςξ 

πνμξ ημ πενζεπυιεκμ, είκαζ αοηή πμο εα μδδβήζεζ ζε ακαηνμθμδυηδζδ ςξ πνμξ ηδκ 

πθδνυηδηα ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ εα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ θήρδ 

ζπεηζηχκ απμθάζεςκ απυ ηα δομ δζμζηδηζηά ζχιαηα (Nedžad, Ninoslav,2016). 

Αοηή δ ακαηνμθμδυηδζδ είκαζ πμο μδδβεί ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ ζοιθενυκηςκ 

ηυζμ ηςκ ιεηυπςκ υζμ ηαζ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ηαεχξ ημ 

πνχημ ηαθείηαζ κα επζαθέρεζ ημ παναβυιεκμ ένβμ ημο δεφηενμ ηαζ ςξ απυδμζδ ηαζ 

ςξ κμιζιυηδηα. Η εθεβηηζηή είκαζ δ επζζηήιδ πμο εα ελαζθαθίζεζ ηδκ μιαθή ζπέζδ 

αοηχκ ηςκ δφμ ζςιάηςκ πνμξ υθεθμξ ηαζ ιεθθμκηζηή ιαηνμδιενία ηδξ ίδζαξ ηδξ 

επζπείνδζδξ, αθμφ δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ επζπείνδζδ θεζημονβεί ιε βκχιμκα ημκ 

ηακμκζζιυ, ημκ Νυιμ ηαζ ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, 

ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ εα πνέπεζ δ Γζμίηδζδ κα δζαεέηεζ εζδζηυ managementπμο κα 

απμηνέπεζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ εθεβηηχκ ηαζ ηςκ αηυιςκ πμο εθέβπμκηαζ, 

υπςξ επίζδξ ηαζ ηςκ ζςιάηςκ δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ ιεηυπςκ, πάκηα ζηα πθαίζζα ηαζ 

θμβζηή ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ πνμζςπζηχκ μθεθχκ υθςκ (Allen, 

1996). 

Η εθεβηηζηή είκαζ έκαξ ηθάδμξ δζμνεςηζηυξ, αθμφ απυ ηδ θφζδ ηδξ ςξ επμπηζηυξ 

ιδπακζζιυξ εκημπίγεζ αζάθεζεξ, παναθείρεζξ, ζθάθιαηα ηαζ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηεξ, 

δείπκμκηαξ ζε δεφηενμ πνυκμ ημκ ηνυπμ πμο αοηά εα δζμνεςεμφκ. Έπεζ ζπεδζαζηεί ιε 

ηέημζμ ηνυπμ πμο κα εκημπίγεζ ηζξ αζάθεζεξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ή ηζξ εημφζζεξ 

http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=200399
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=200400
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ακενχπζκεξ πανειαάζεζξ πμο ηαζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ, ζημπεφμοκ ζηδκ ακαηνίαεζα 

ηδξ μζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ. Γζα αοηυ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ εθεβηηζημφ ιδπακζζιμφ 

απμηεθεί ηδ αάζδ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ηαζ οθμπμζείηαζ ιε 

βκχιμκα ημ δζμνεςηζηυ παναηηήνα ημο, δδθαδή έκα αήια αηυια πενζζζυηενμ απυ 

ημκ απθυ εκημπζζιυ (Βαζζθείμο etal, 2017). 

Γζα κα πνμζηεεεί ζηα ακςηένς εκ ζοκεπεία ηαζ δ ζοιαμοθεοηζηή μπηζηή πμο δζαεέηεζ 

δ εθεβηηζηή. Πένα απυ ημ ηεπκζηυ ιένμξ ηςκ εθεβηηζηχκ δζενβαζζχκ, δ εθεβηηζηή 

μθείθεζ κα αλζμθμβεί ηα πμνίζιαηα πμο εκηυπζζε ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαηνμθμδυηδζδξ 

πμο πανέπεζ, υπςξ ακαθένεδηε. Αοηυ πναηηζηά ζδιαίκεζ υηζ πένα απυ ηδκ 

πανμοζίαζδ ηςκ εθεβηηζηχκ εονδιάηςκ, μθείθεζ κα πνμηείκεζ θφζεζξ, κα ακαδεζηκφεζ 

κέεξ πναηηζηέξ πμο εα αμδεήζμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηδξ μκηυηδηαξ ηαζ 

κα ζοιαμοθεφεζ βζα ημ ηζ πνέπεζ κα βίκεζ απυ εηεί ηαζ πένα. Όθα ηα ακςηένς, δίκμοκ 

επζπνυζεεηδ αλία ζε έκακ μζημκμιζηυ μνβακζζιυ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ημο 

ακηαβςκζζηζημφ ημο πθεμκεηηήιαημξ ςξ πνμξ ημ ζφβπνμκμ ακηαβςκζζιυ πμο 

ακηζιεηςπίγεζ (Roussyetal, 2020).  

Αηυιδ, δ εθεβηηζηή δζαεέηεζ έκακ πνμθδπηζηυ παναηηήνα πμο έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία 

βζα ηδ ζδιενζκή επζπείνδζδ. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ θεζημονβεί ςξ ακαζηαθηζηυξ 

πανάβμκηαξ βζα υπμζμκ εέθεζ κα ηδ αθάρεζ, βκςνίγμκηαξ υηζ μζ πνάλεζξ ημο εα 

απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ εκδεθεπμφξ εθέβπμο, πνμθαιαάκμκηαξ πενζπηχζεζξ δυθμο 

ηαζ απάηδξ. Αηυια ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο αοηυ δεκ εα θεζημονβήζεζ, δ εθεβηηζηή 

ςξ ιδπακζζιυξ πνυθδρδξ ηαζ πάθζ επζαεααζχκεζ υηζ υθεξ μζ δζενβαζίεξ μζημκμιζημφ 

πενζεπμιέκμο ιζαξ επζπείνδζδ είκαζ ζςζηέξ, ζφκκμιεξ ηαζ επανηείξ. 

ε έκα ζδιακηζηυ ααειυ, δ εθεβηηζηή ζοιαάθθεζ επζπθέμκ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ 

επζημζκςκζαηχκ δζαφθςκ ζε επίπεδμ επζπεζνδιαηζηήξ πμθζηζηήξ. Με ημκ εκημπζζιυ 

ηςκ θαεχκ ζηα δζάθμνα ζοζηήιαηα ηαζ ζημοξ ηνυπμοξ εηηέθεζδξ ηςκ ηαεδιενζκχκ 

ενβαζζχκ, δ εθεβηηζηή ιπμνεί κα πνμζδζμνίζεζ ηαζ ηάπμζα άθθα ζδιεία επζημζκςκίαξ 

πμο εέθμοκ αεθηίςζδ χζηε κα αολήζεζ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ζοκενβαζία ηςκ 

ειπθεηυιεκςκ ιενχκ. Πνυηεζηαζ βζα έκακ έθεβπμ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ υθςκ ηςκ 

επζπέδςκ ηδξ ζενανπζηήξ ηθίιαηαξ εκυξ μνβακζζιμφ ιε ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

απμθάζεςκ πμο θαιαάκμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ ηεπκζηή εηηέθεζδ ημοξ ηαζ πεναζηένς κα 

ακαααειίζεζ ζε αοηή ηδ δζάζηαζδ ημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ επζπείνδζδξ 

(Rădulescu,  Cruceru, 2013). 
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Γζα υθμοξ ημοξ ακςηένς θυβμοξ, ένεοκεξ έδεζλακ υηζ δ εθεβηηζηή ςξ ιέηνμ 

αλζμθυβδζδξ ηδξ απυδμζδξ ιζαξ μκηυηδηαξ, ηδξ πνμζδίδεζ αλία ηαζ πζζημπμζεί ηδκ 

αθήεεζα ηςκ μζημκμιζηχκ ηδξ δεδμιέκςκ, βεβμκυξ πμο ζοιαάθθεζ ηαζ ζημ εονφηενμ 

ημζκςκζηυ ζφκμθμ, ιε ηδκ εηαζνζηή ημζκςκζηή δζαηοαένκδζδ πμο μθείθεζ κα 

επζδεζηκφεζ ςξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ, ηζξ εέζεζξ ενβαζίαξ, ζε πμθζηζζηζηέξ ηαζ θμζπέξ 

ημζκςκζηέξ εηδδθχζεζξ. Ο έθεβπμξ δδθαδή πμο αζηείηαζ ελαζθαθίγεζ ηαζ ζηδκ ημπζηή 

ημζκςκία υηζ δ εηάζημηε επζπείνδζδ θεζημονβεί κυιζια ηαζ πανάβεζ ένβμ πνμξ υθεθμξ 

ηδξ (Humphrey, Owen, 2003). 

 

Κεθάλαιο ΙΙ: Δζυηεπικόρ έλεγσορ 

 

2.1 Νόημα και πεπιεσόμενο εζυηεπικού ελέγσος 

 

Σμ κυδια πμο έπεζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ βζα ιζα επζπείνδζδ δζαθαίκεηαζ ηαζ βίκεηαζ 

απυθοηα ηαηακμδηυ ζημκ επίζδιμ μνζζιυ ημο υπςξ έπεζ δμεεί απυ ημ Ικζηζημφημ 

Δζςηενζηχκ Δθεβηηχκ Δθθάδμξ
5
, έκκμζα πμο ημο πνμζδίδεζ πανάθθδθα ηαζ ηα 

ααζζηά παναηηδνζζηζηά πμο μθείθεζ κα έπεζ. Με αάζδ αοηή ηδ ζοθθμβζζηζηή, μ 

εζςηενζηυξ έθεβπμξ απμηεθεί ιζα εθεβηηζηή δναζηδνζυηδηα πμο θαιαάκεζ 

απμηθεζζηζηά πχνα ζημ εζςηενζηυ εκυξ μζημκμιζημφ μνβακζζιμφ ηαζ ααζίγεηαζ ζε 

ιζα δμιδιέκδ ηαζ ζοζηδιαηζηή δζενβαζία πνμαπμθαζζζιέκςκ εκενβεζχκ πμο 

ζημπεφμοκ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ακαβηχκ επαθήεεοζδξ, επζαεααίςζδξ ηαζ δζυνεςζδξ 

ζηα εονφηενα πθαίζζα ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Απυ ημκ παναπάκς μνζζιυ 

δίδμκηαζ πμθθά ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημ ζφκμθμ ηδξ εηηέθεζδξ ημο εζςηενζημφ 

εθέβπμο ζε έκακ μνβακζζιυ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ημο (Βαζζθείμο etal, 2017): 

 Πνυηεζηαζ βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ πνυβναιια επζηήνδζδξ, πμο αημθμοεεί 

δεδμιέκεξ μδδβίεξ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα εθέβπμο ηαζ δζαεέηεζ επζπθέμκ έκα 

ζφζηδια πνυθδρδξ ηαζ ηαηαζημθήξ ηςκ υπμζςκ ηζκδφκςκ οπάνπμοκ ζε επίπεδμ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ.  

 Σμ κυδια ημο εζςηενζημφ εθέβπμο επαθίεηαζ ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, 

δδθαδή ζηδκ ακάβηδ ιζα δζαοβμφξ ζπέζδξ ιεηαλφ δζμίηδζδξ ηαζ ιεηυπςκ υηζ υθεξ μζ 

                                                           
5
https://www.hiia.gr/ 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Humphrey%2C+Christopher
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Owen%2C+David
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ηαεδιενζκέξ πνάλεζξ ηαζ απμθάζεζξ βίκμκηαζ ιε αάζδ ημ ζοκεηυ επζπεζνδιαηία, πνμξ 

υθεθμξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ ηαηαζηαηζηυ.  

 Ο εζςηενζηυξ έθεβπμξ εηηείκεηαζ ζε υθμ ημ θάζια ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ, οπυ ηδκ έκκμζα υηζ έπεζ πνυζααζδ βζα επμπηεία ηαζ δζαζηαφνςζδ 

υθςκ ηςκ ανπείςκ, δεδμιέκςκ, ζοζηδιάηςκ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ιδπακμβνάθδζδξ ιε 

ζηυπμ κα αλζμθμβδεεί δ άνηζα θεζημονβία ηδξ μκηυηδηαξ ζε υθα ηα ιήηδ ηαζ πθάηδ. 

 Γζαεέηεζ ιδπακζζιμφξ δζμνεςηζημφξ ηαζ ζοιαμοθεοηζημφξ, οπενααίκμκηαξ ηα 

υνζα ηδξ απθήξ επαθήεεοζδξ ηςκ εζςηενζηχκ δζαδζηαζζχκ εκυξ μζημκμιζημφ 

μνβακζζιμφ. Πναηηζηά αοηυ ζοκεπάβεηαζ, υηζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ είκαζ ιζα 

δοκαιζηή θεζημονβία βζα ιζα επζπείνδζδ, πμο επειααίκεζ, πνμηείκεζ ηαζ ηαηεοεφκεζ 

ημοξ ζεφκμκηεξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο εκημπίζηδηακ, έπμκηαξ 

έκακ ελαζνεηζηά πμζμηζηυ νυθμ βζα ηδκ μκηυηδηα. 

Έκαξ αηυιδ ζφβπνμκμξ μνζζιυξ πνμζδίδεζ ζημκ εζςηενζηυ έθεβπμ επζπθέμκ δομ 

ααζζηά ζημζπεία, αοηυ ηδξ ακελανηδζίαξ ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ςξ πνμξ ηδκ εηηέθεζδ αοημφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ημκ 

εκ θυβς μνζζιυ, μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ είκαζ έκα ζφζηδια επμπηείαξ ζπεδζαζιέκμ κα 

θεζημονβεί απυ ηδ ιζα πθεονά ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηαζ ηζξ ανπέξ ηδξ μκηυηδηαξ, 

δζαηδνχκηαξ υιςξ απυ ηδκ άθθδ πθεονά έκακ αοηυκμιμ ηαζ ακηζηεζιεκζηυ νυθμ, 

ηονίςξ βζαηί ζοιιεηέπεζ ζημκ ηνυπμ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ θαεχκ ηαζ απμηθίζεςκ πμο 

έπμοκ εκημπζζηεί ζοιαμοθεοηζηά. Γζαηδνχκηαξ θμζπυκ αοηέξ ηζξ βναιιέξ, μ 

εζςηενζηυξ έθεβπμξ απμηεθεί ιζα εζςηενζηή δοκαιζηή ενβαζία πμο πνμζθένεζ 

πμζυηδηα ζηδκ μκηυηδηα ηαζ αλία ζημ ζφκμθμ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ζδιεία πμο έπμοκ 

ζοκοπμθμβζζηεί ηαζ ζηα πνυηοπα εζςηενζημφ εθέβπμο (Nagy, Cenker, 2002). 

Σα παναπάκς πνυζεεηα ζημζπεία ζημκ μνζζιυ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο δίκμοκ ιζα 

αηυιδ μπηζηή ζημ επάββεθια αοηυ ζφιθςκα ιε άθθεξ ένεοκεξ, ζηα πθαίζζα πάκηα υηζ 

απμηεθεί έκα δζεονοιέκμ ζφζηδια επμπηείαξ βζα ιζα επζπείνδζδ. Λαιαακμιέκμο 

οπυρδ υηζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ααζίγεηαζ ζημ ηνίπηοπμ 

αοημκμιία, αιενμθδρία ηαζ ηνζηζηή εηηίιδζδ ηςκ πμνζζιάηςκ ηονίςξ ςξ πνμξ ηδ 

δζαδζηαζία επίννζρδξ εοεοκχκ υπμο ηνζεεί απαναίηδημ, μ βεκζηυξ ημο ζηυπμξ 

παναιέκεζ δ δζααεααίςζδ ζε επίπεδμ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ υηζ ημ ιάκαηγιεκη ηδξ 

μκηυηδηαξ αημθμοεεί ηζξ βναιιέξ πμο ημο έπεζ εέζεζ ημ ηαηαζηαηζηυ ηαζ δ Γεκζηή 

οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ (Chun, 1997). 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ 

πμθοζήιακημ ηαζ ιε δζάθμνεξ πνμεηηάζεζξ βζα ημκ μζημκμιζηυ μνβακζζιυ. Αοηυ 
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πνμηφπηεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ επάββεθια ημο εζςηενζημφ εθέβπμο οπάβεηαζ ζηζξ 

δζαηάλεζξ ηαζ ηα πνυηοπα ημο Ικζηζημφημο Δζςηενζηχκ Δθεβηηχκ Δθθάδμξ, ζοκεπχξ 

δεκ είκαζ απυθοηα ακελάνηδημ, εκχ ηαοηυπνμκα ζπεδζάγεηαζ ιε βκχιμκα ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ εηάζημηε μκηυηδηαξ χζηε κα απμηηήζεζ έκα νυθμ επζηδνδηή ζε 

επίπεδμ ιάκαηγιεκη, βεβμκυξ πμο δδιζμονβεί πμθφ ζοπκά εζςηενζηέξ ηνζαέξ ιε ηα 

άημια ηςκ μπμίςκ δ ενβαζία οπάβεηαζ ζε έθεβπμ. Δζδζηά βζα ημκ ηεθεοηαίμ θυβμ, μ 

εζςηενζηυξ έθεβπμξ, θυβς ηδξ άπανδξ θφζδξ ημο κα επαθδεεφεζ απμθάζεζξ, εηηέθεζδ 

ηαεδηυκηςκ ηαζ δζενβαζίεξ άθθςκ ζοκαδέθθςκ εα πνέπεζ κα ηζκείηαζ αοζηδνά ζηα 

πθαίζζα ημο επαββεθιαηζζιμφ πςνίξ ζοκαζζεδιαηζζιμφξ χζηε κα πναβιαημπμζεί ημοξ 

ζηυπμοξ πμο ημο έπμοκ ηεεεί (Roussy, Brivot, 2016). 

 

2.2 κοποί εζυηεπικού ελέγσος 

 

Ο ααζζηυξ ζημπυξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο πανμοζζάγεηαζ ακαθοηζηά ζημ εθεβηηζηυ 

πνυηοπμ 1000
6
 βζα ηδκ επαββεθιαηζηή εθανιμβή ημο απυ ημ Ικζηζημφημ Δζςηενζηχκ 

Δθεβηηχκ Δθθάδμξ. φιθςκα ιε αοηυ, μ ζημπυξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ηάεε 

επζπείνδζδξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ζοιαμφθζμ εζςηενζημφ εθέβπμο πμο δζαεέηεζ ηάεε 

επζπείνδζδ ηαζ είκαζ επμπηζηυξ ιδπακζζιυξ ζημοξ εκ θυβς εθεβηηέξ έπμκηαξ πάκηα ςξ 

αάζδ ημοξ άλμκεξ ημο Γζεεκμφξ Πθαζζίμο Δπαββεθιαηζηήξ Δθανιμβήξ, δδθαδή υθα 

ηα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ημκ ηχδζηα δεμκημθμβίαξ, ηζξ ανπέξ εηηέθεζδξ ηαζ ηα 

πνυηοπα εθέβπμο.  

Τπυ αοηυ ημ ζηεπηζηυ, μ ζημπυξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ δ πνμζηαζία ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ ζοιθενυκηςκ ζε υθμ ημ θάζια ηςκ εηαζνζηχκ ενβαζζχκ, δδθαδή δ 

δζαζθάθζζδ υηζ μζ απμθάζεζξ ηαζ μζ δζενβαζίεξ πμο αοηέξ ζοκεπάβμκηαζ ηζκμφκηαζ ιε 

βκχιμκα ιυκμ ημ ζοιθένμκ ηδξ επζπείνδζδξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ πναηηζηή 

εζςηενζημφ εθέβπμο έπεζ άιεζδ δζαζφκδεζδ ιε ηα ζηεθέπδ ηδξ μκηυηδηαξ, δδθαδή 

ζοιαάθθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ένβμο δζμίηδζδξ χζηε μζ απμθάζεζξ κα 

έπμοκ ηδκ ακαιεκυιεκδ εηηέθεζδ πμο επζεοιείηαζ. ε αοηυ ημ πκεφια, μ εζςηενζηυξ 

έθεβπμξ εκζζπφεζ ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, υπςξ έπεζ ήδδ εζπςεεί, εκχ ημ 

παναβυιεκμ ένβμ δζεοημθφκεζ ηαζ ακαπνμζανιυγεζ ημ ακηίζημζπμ ένβμ ηδξ δζμίηδζδξ 

(Βαζζθείμο etal, 2017). 

                                                           
6
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf 
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Άθθςζηε, αοηυξ είκαζ ηαζ μ ααζζηυξ θυβμξ πμο ημ ηιήια εζςηενζημφ εθέβπμο 

ανίζηεηαζ ρδθά ζηδκ ζενανπία ηαζ απεοεφκεηαζ απεοεείαξ ζηδ Γζμίηδζδ ςξ ημ ηάηςεζ 

ζπήια: 

 

Δζηυκα 1: Ονβακυβναιια επζπείνδζδξ ηαζ εέζδ εζςηενζημφ εθέβπμο 

Πηγή The basics of IT audit
7
 

 

Απυ εηεί ηαζ πένα, έκαξ αηυιδ ζημπυξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ δ ελαζθάθζζδ 

υηζ υθα ηα ζοζηήιαηα πθδνμθμνζηήξ ηαζ πθδνμθυνδζδξ δζαεέημοκ ημοξ 

απαναίηδημοξ ιδπακζζιμφξ αζθαθείαξ, πμο εα εκημπίζμοκ ηζξ παναθείρεζξ ηαζ ηα 

ζθάθιαηα χζηε κα εθαπζζημπμζήζμοκ ημκ επζπεζνδιαηζηυ ηίκδοκμ πμο αοηά 

επζθένμοκ. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή εκηάζζμκηαζ ηαζ πενζπηχζεζξ απάηδξ ηαζ δυθμο, 

πμο ζημπεφμοκ ζημ κα αθάρμοκ ημκ μζημκμιζηυ μνβακζζιυ ιε ηάεε ηνυπμ ηαζ κα ημκ 

απμηθίκμοκ απυ ημοξ εηαζνζημφξ ημο ζηυπμοξ. Γζα κα ιδκ οπάνπμοκ θμζπυκ παιδθέξ 

πνμζδμηίεξ απυ ηδκ πμζυηδηα ένβμο ηςκ εζςηενζηχκ εθεβηηχκ ηαζ ιάθζζηα ζηα 

ακςηένς εέιαηα ακαθμνάξ, ένεοκεξ απέδεζλακ υηζ υζμ πθδζζέζηενα ζηδ δμιή ηαζ 

πενζεπυιεκμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηζκείηαζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ, ηυζμ 

δφκαηαζ κα αεθηζςεεί ηαζ κα ζοιαάθθεζ ζηδ ζοκμθζηή αλία ηδξ επζπείνδζδξ, πςνίξ κα 

                                                           
7
Ganz S, (2014), The basics of IT audit, Elsevier edition, USA, pg 49  
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αημθμοεεί ιυκμ μδδβίεξ απυ ημοξ δζάθμνμοξ εεζιμφξ υπςξ βίκεηαζ έςξ ηχνα 

(Chambers, Odar, 2015). 

Σμ ηεθεοηαίμ αζηζμθμβεί ιζα αηυιδ δζάζηαζδ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο, αοημφ ημο 

ζημπμφ δζαζθάθζζδξ ηδξ μνεήξ ηαζ μνεμθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ηδξ 

ζημζπείςκ. Απυ ηζξ πζμ ηαίνζαξ ζδιαζίαξ επζδζχλεζξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ δ 

πζζημπμίδζδ πνμξ ημοξ ιεηυπμοξ υηζ ηα ζδζυηηδηα ημκδφθζα ηαζ ζημζπεία ιζαξ 

μκηυηδηαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα πθαίζζα ημο ζοκεημφ επζπεζνδιαηία ηαζ δεκ βίκεηαζ 

μφηε ηαηάπνδζδ μφηε ηαηαζηναηήβδζδ. Αοηυξ είκαζ μ πονήκαξ ζπεδζαζιμφ υθμο ημο 

ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ εηηείκεηαζ απυ ηα παιδθά πνμξ ηα ακχηενα 

ζενανπζηά ηθζιάηζα χζηε κα απμθεοπεεί δ ζπαηάθδ οθζηχκ ηαζ άοθςκ πυνςκ ζε ηάεε 

ηαεδιενζκή δναζηδνζυηδηα. Άθθςζηε, ένεοκεξ επζαεααίςζακ υηζ υηακ ιζα μκηυηδηα 

δζαεέηεζ ιδπακζζιυ εζςηενζημφ εθέβπμο, υπζ ιυκμ εθαπζζημπμζεί ημκ ηίκδοκμ απάηδξ 

ςξ πνμξ ηδκ ηαημδζαπείνζζδ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ αθθά θεζημονβεί ηαζ ςξ 

απμηνεπηζηυ ζημζπείμ βζα ηδ δδιζμονβία δυθμο έηζζ ηζ αθθζχξ (Corametal, 2008). 

Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ ιζα αηυιδ ααζζηή πνμζέββζζδ ημο εζςηενζημφ 

εθέβπμο πμο ακαηφπηεζ απυ ηδκ επαθήεεοζδ ηδξ ζςζηήξ πνήζδξ ηςκ πενζμοζζαηχκ 

ζημζπείςκ είκαζ δ επάνηεζα, δ αθήεεζα ηαζ δ δίηαζδ απεζηυκζζδ ηςκ θμβζζηζηχκ 

δεδμιέκςκ είηε αοηυ αθμνά ανπεία είηε πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ο έθεβπμξ 

πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ αιζβχξ μζημκμιζηυξ ηαζ δζαζθαθίγεηαζ δ αλζμπζζηία 

ηςκ θμβζζηζηχκ ανπείςκ πνμξ ηάεε πνήζηδ πμο επζεοιεί κα θάαεζ απμθάζεζξ 

ααζζγυιεκμξ ζηδκ πθδνμθυνδζδ αοηή. ε αοηυ ημ ζδιείμ, αλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ 

άθθεξ ένεοκεξ επεζήιακακ ηδ ζδιαζία ηδξ απεοεείαξ θμβμδμζίαξ ηςκ εζςηενζηχκ 

εθεβηηχκ ζηδκ εηάζημηε Δπζηνμπή Δζςηενζημφ Δθέβπμο ηαζ υπζ ζημοξ ακςηένς ημοξ 

ζενανπζηά, δζυηζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ πανέπεηαζ ιεβαθφηενδ πνμζηαζία απυ υπμζα 

δυθζα ζοιπενζθμνά, βκςζημπμζχκηαξ ηδκ ζε οπεοεφκμοξ επζπέδμο δζμίηδζδξ πμο 

ιπμνμφκ κα δζαζθαθίζμοκ άιεζα ηδ θενεββουηδηα ηςκ θμβζζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

(James, 2003). 

Όπςξ βίκεηαζ ηαηακμδηυ απυ ηα παναπάκς, δ ηφνζα πνυεεζδ ημο εζςηενζημφ 

εθέβπμο είκαζ κα δζαπζζηχζεζ εάκ υθα ηα ηιήιαηα ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ ημ έιροπμ 

δοκαιζηυ ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημοξ εζςηενζημφξ ηακμκζζιμφξ, ημκ ηχδζηα 

επαββεθιαηζηήξ δεζηήξ ηαζ ηονίςξ ημοξ ζηυπμοξ πμο δ δζμίηδζδ έπεζ εέζεζ πάκηα ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ. Η ααζζηή δδθαδή επζδίςλδ είκαζ 

δζααεααζςηζηή υηζ υθεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ηαεδιενζκά ζε ιζα 
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μκηυηδηα ςξ απμηέθεζια ηςκ απμθάζεςκ πμο θαιαάκμκηαζ ηζκμφκηαζ ιε άλμκα ημ 

μζημκμιζηυ ζοιθένμκ ημο μνβακζζιμφ. ηδ θμβζηή αοηή, ζε πενζπηχζεζξ πμο 

εκημπίγμκηαζ απμηθίζεζξ, μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ ηαθείηαζ κα θάαεζ δζμνεςηζηά ιέηνα 

χζηε ηαζ πάθζ υθεξ μζ βναιιέξ ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ κα ηζκμφκηαζ ιε βκχιμκα 

ηα μθέθδ ηδξ επζπείνδζδξ (Morgan, 1980). 

 

2.3 Ππόηςπα διεξαγυγήρ ενόρ αποηελεζμαηικού εζυηεπικού ελέγσος 

 

Όπςξ ήδδ εζπχεδηε, μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ ςξ ενβαζία οπάβεηαζ ζημ πεδίμ ημο 

Γζεεκμφξ Πθαζζίμο Δπαββεθιαηζηήξ Δθανιμβήξ υπςξ μνίγεηαζ απυ ημ εβπεζνίδζμ 

δζεεκχκ πνμηφπςκ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή εθανιμβή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ιε 

ανιυδζα ανπή ημ Ικζηζημφημ Δζςηενζηχκ Δθεβηηχκ Δθθάδμξ
8
.Πνυηεζηαζ βζα έκα 

μδδβυ ζηδκ μοζία ιε ηαηεοεοκηήνζεξ ηαηεοεφκζεζξ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ άζηδζδξ ημο 

εζςηενζημφ εθέβπμο, μ μπμίμξ υιςξ ζοκάια οπάβεηαζ ζημοξ δζεεκείξ ηακυκεξ 

επαββεθιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. 

 Όπςξ μνίγεηαζ ζηδ δεφηενδ ζεθίδα ημο οπυ ακαθμνάξ εβπεζνζδίμο, ηα δζεεκή πνυηοπα 

εζςηενζημφ εθέβπμο ζηυπμ έπμοκ κα ηαεμδδβήζμοκ ημοξ αζημφκηεξ ηδκ επμπηεία ζε 

έκακ ηαεμνζζιέκμ πθαίζζμ ενβαζίαξ πμο εα ελαζθαθίζεζ πμζυηδηα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ζημ παναβυιεκμ ένβμ ημοξ. Σα πνυηοπα εζςηενζημφ εθέβπμο 

δζααεααζχκμοκ ηδκ επάνηεζα ηαζ κμιζιυηδηα ηςκ δζαδζηαζζχκ εθυζμκ ηδνμφκηαζ, 

πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ δ απαναίηδηδ δζαζθάθζζδ ζε ηάεε μκηυηδηα υηζ ημ εθεβηηζηυ 

ένβμ πανήβαβε ηα απμηεθέζιαηα πμο ημο γδηήεδηακ. Δπίζδξ, ημ εβπεζνίδζμ αοηυ 

ειπμδίγεζ ηζξ υπμζεξ απμηθίζεζξ ιπμνεί κα ειθακζζημφκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

εθεβηηζηχκ δζενβαζζχκ εέημκηαξ έκα ζοβηεηνζιέκμ υνζμ ζοιιυνθςζδξ ηαζ 

επαββεθιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, πμο ζοκάια εα ελαζθαθίζεζ ηζξ απαναίηδηεξ 

ακελανηδζία ηαζ αιενμθδρίεξ πμο απαζημφκ ημ επάββεθια ημο εζςηενζημφ εθεβηηή. 

ημ ίδζμ αηνζαχξ πκεφια, ηα δζεεκή πνυηοπα επαββεθιαηζηήξ εθανιμβήξ ημο 

εζςηενζημφ εθέβπμο επζαεααζχκμοκ ηδκ επάνηεζα ηςκ απμδεζηηζηχκ ζημζπείςκ πμο 

εα πνέπεζ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ βζα κα αζηζμθμβήζμοκ ηοπυκ απμηθίζεζξ ηαζ ζθάθιαηα, 

βεβμκυξ πμο ελαζθαθίγεζ πθδνυηδηα ζηδκ εθεβηηζηή ενβαζία (Βαζζθείμο etal, 2017). 

                                                           
8
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Αοηυ πμο αλίγεζ ηαζ πνέπεζ κα ημκζζηεί είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ εζςηενζηυξ εθεβηηήξ 

είκαζ οπυθμβμξ ςξ πνμξ ηδ ζοιιυνθςζδ ημο ζηα πνυηοπα εζςηενζημφ εθέβπμο. Αοηυ 

απαζηεί επαββεθιαηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ηονίςξ ηδκ ακάθδρδ ηςκ εοεοκχκ εθέβπμο 

ηυζμ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ εηηέθεζδξ ηςκ δζενβαζζχκ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ εηπθήνςζδ 

ηςκ ζημπχκ πμο ημο ακαηέεδηακ. Η δέζιεοζδ αοηή είκαζ οπμπνεςηζηή ηαζ άηνςξ 

απαναίηδηδ ηαεχξ είβεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ μνευηδηα ηςκ εονδιάηςκ, εκχ 

ηαηαθφεζ υθμ ημ ιδπακζζιυ εζςηενζημφ εθέβπμο εθυζμκ δεκ ηδνδεεί. ημ 

ζοιπέναζια αοηυ έπμοκ ηαηαθήλεζ ηαζ ζπεηζηέξ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ επεζήιακακ υηζ δ 

πμζυηδηα ημο ένβμο ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ημ ααειυ 

ζοιιυνθςζδξ ζηα δζεεκή πνυηοπα επαββεθιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή 

ηδξ Δπζηνμπήξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο ζηζξ εθεβηηζηέξ δζαδζηαζίεξ (Oussii, Boulila, 

(2018). 

Με αάζδ αοηέξ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ, ηα δζεεκή πνυηοπα βζα ηδκ 

επαββεθιαηζηή εθανιμβή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ηάηςεζ 

ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ηδκ ανίειδζδ 1000 ηαζ 2000, ηάεε ιζα απυ αοηέξ πνμζδίδεζ 

δζαθμνεηζηή αλία ζηδκ εηηέθεζδ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο. 

 

2.3.1 Ππόηςπα σαπακηηπιζηικών 

 

Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνχηδ ιεβάθδ μιάδα ηακυκςκ ηαζ ανπχκ πμο μθείθεζ κα οζμεεηεί 

μ εζςηενζηυξ εθεβηηήξ ζηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο. Πενζθαιαάκμοκ ημ 

πθαίζζμ ενβαζίαξ ημο, ηα αήιαηα πμο πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή 

ζοιπενζθμνά πμο πνέπεζ κα εθανιυγεζ ζε ηάεε πενίπηςζδ χζηε κα ελαζθαθίζεζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ επάνηεζα ζημ ένβμ ημο.  

Οζ επζιένμοξ μιάδεξ ηάεε ηαηδβμνίαξ επζδζχημοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ, υπςξ εα 

ακαθοεεί πεναζηένς, ανπήξ βεκμιέκδξ απυ ηζξ ηάηςεζ
9
: 

 

 

 

                                                           
9
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf, ςελ 4-5 
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• 1000 ημπυξ, Γζηαζμδμζία ηαζ Δοεφκδ 

• 1010 - Ακαβκχνζζδ ηςκ Τπμπνεςηζηχκ Οδδβζχκ ζημκ Κακμκζζιυ Δζςηενζημφ 

Δθέβπμο 

• 1100 - Ακελανηδζία ηαζ Ακηζηεζιεκζηυηδηα 

• 1110 - Ακελανηδζία εκηυξ ημο Ονβακζζιμφ 

 

Οζ πνχηεξ δζαηάλεζξ ημο εβπεζνζδίμο ηάκμοκ θυβμ βζα ημ ζημπυ πμο ηαθείηαζ κα 

εηηεθέζεζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ οπυ ημ πνίζια ηυζμ ηδξ ακαβκςνζζιέκδξ 

δζηαζμδμζίαξ πμο ημο πανέπεζ δ Γζμίηδζδ ηαζ οπυ απυθοηδ ζοκαίζεδζδ εοεφκδξ ηςκ 

ανιμδζμηήηςκ ημο. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφ, δ οπμπνεςηζηή οζμεέηδζδ ηςκ 

εκζςιαηςιέκςκ μδδβζχκ ηςκ δζεεκχκ πνμηφπςκ είκαζ ηαεμνζζηζηή ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ηζξ ααζζηέξ θεζημονβίεξ πμο εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ χζηε ηα πμνίζιαηα κα είκαζ 

αδζάαθδηα απυ πθεονάξ πενζεπμιέκμο ηαζ κμιζιυηδηαξ.  

Δζδζηά ημ ηεθεοηαίμ βίκεηαζ ζαθέξ απυ ηα πνυηοπα 1100 ηαζ 1110 πμο οπμβναιιίγμοκ 

ηδκ ακελανηδζία ηαζ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηςκ αηυιςκ πμο θένμοκ ημ αάνμξ ημο 

εζςηενζημφ εθέβπμο, πανυθμ πμο απμηεθμφκ ιένμξ ημο έιροπμο δοκαιζημφ ηδξ 

εηαζνίαξ πμο εθέβπμοκ. Δηηυξ απυ αοηυ, ζημ πνυηοπμ 1110 επζζδιαίκμκηαζ υθεξ μζ 

δζηθείδεξ πμο πνέπεζ εζςηενζηά εκηυξ μνβακζζιμφ κα ηδνδεμφκ χζηε δ ίδζα δ 

Γζμίηδζδ κα θνμκηίγεζ βζα ημ αοηυκμιμ ένβμ ηςκ εζςηενζηχκ εθεβηηχκ, μζ μπμίμζ ιε 

ηδ ζεζνά ημοξ εα απεοεφκμκηαζ ιυκμ ζηδκ Δπζηνμπή Δζςηενζημφ Δθέβπμο ηαζ ζηα 

ακχηενα ηθζιάηζα, χζηε κα ηδνείηαζ ηαζ ημ αδζάαθδημ ηςκ δζενβαζζχκ. 

 

• 1111 - πέζδ ιε ημ οιαμφθζμ 

• 1112 - Οζ νυθμζ ημο επζηεθαθήξ εζςηενζημφ εθεβηηή πένα απυ ημκ Δζςηενζηυ 

Έθεβπμ 

• 1120 - Αημιζηή Ακηζηεζιεκζηυηδηα 

• 1130 - Πανειπυδζζδ Ακελανηδζίαξ ή Ακηζηεζιεκζηυηδηαξ 
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Η δεφηενδ οπμ-μιάδα ηςκ πνμηφπςκ παναηηδνζζηζηχκ
10

 μνζμεεηεί ιε ζοβηεηνζιέκμ 

ηαζ ηαηακμδηυ ηνυπμ ηδ ζπέζδ ημο εζςηενζημφ εθεβηηή ιε ημ οιαμφθζμ ηαζ ημοξ 

απμδέηηεξ ηδξ εκ θυβς πθδνμθυνδζδξ πνμηεζιέκμο κα επζηοβπάκεηαζ δ επζημζκςκία 

ηαζ ζοκενβαζία πμο απαζηείηαζ ζε επίπεδμ πανμπήξ δζηαζμδμζίαξ επμπηζημφ 

ιδπακζζιμφ.  

Σα πνυηοπα 1120 ηαζ 1130 νίπκμοκ θςξ ζε ηάπμζεξ άθθεξ πηοπέξ αημιζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο εζςηενζημφ εθεβηηή πμο επίζδξ επδνεάγμοκ ηδ ζπέζδ ιε ηδκ 

Δπζηνμπή Δζςηενζημφ Δθέβπμο ηαζ ηδ Γζμίηδζδ, επζζδιαίκμκηαξ ηδκ απμθοβή 

εζςηενζηχκ δζεκέλεςκ, ηδκ ακηζιεηχπζζδ μπμζμκδήπμηε ειπμδίςκ πνμηφρμοκ ηαζ 

ηονίςξ ηδκ ακηζηεζιεκζηή ζηάζδ ςξ ααζζηυ άλμκα επαββεθιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ 

πνμξ ηάεε ηαηάζηαζδ ηαζ ηάεε ενβαγυιεκμ. 

Η ηνίηδ μιάδα ηακυκςκ αθμνά ημκ ίδζμ ημκ εζςηενζηυ εθεβηηή ηυζμ ζε εέιαηα 

πνμζυκηςκ υζμ ηαζ ηαηηζηήξ
11

. 

 

2.3.3.1 Εζωηερικός ελεγκηής: προαπαιηούμενα ακαδημαϊκής καηάρηιζης, 

επαγγελμαηικής εμπειρίας και ζκεπηικιζμού 

 

Σα ζοβηεηνζιέκα άνενα ημο εβπεζνίδζμο δζεεκχκ πνμηφπςκ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή 

εθανιμβή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο επζηεκηνχκμκηαζ ζημκ ίδζμ ημκ εζςηενζηυ 

εθεβηηή, δζαζθαθίγμκηαξ έκα εθάπζζημ επίπεδμ βκχζεςκ, ειπεζνίαξ ηαζ 

επαββεθιαηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ςξ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακάθδρδ ηςκ 

εοεοκχκ εζςηενζημφ εθέβπμο. 

 

 

 

 

                                                           
10

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf, ςελ 5-6 
11

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf, ςελ 6-9 

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf
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• 1200 - Δπαββεθιαηζηή Δπάνηεζα ηαζ Γέμοζα Δπαββεθιαηζηή Δπζιέθεζα 

• 1210 - Δπαββεθιαηζηή Δπάνηεζα 

• 1220 - Γέμοζα Δπαββεθιαηζηή Δπζιέθεζα 

• 1230 - οκεπήξ Δπαββεθιαηζηή Δπζιυνθςζδ 

 

Η επάνηεζα πμο επζζδιαίκεηαζ ζημ δζεεκέξ πνυηοπμ 1200 ακαθένεηαζ ζημ ζοκμθζηυ 

βκςζηζηυ επίπεδμ πμο δζαεέηεζ έκαξ εζςηενζηυξ εθεβηηήξ, απυθμζημξ ζπεηζηήξ 

μζημκμιζηήξ ζπμθήξ, βκχζηδξ λέκςκ βθςζζχκ, ιε ζηακυηδηεξ ζε εέιαηα 

ιδπακμβνάθδζδξ ηαζ οπμθμβζζηή ηαζ ηονίςξ ιε δελζυηδηεξ πμο αθμνμφκ ηδ 

δζαπείνζζδ ηςκ ηαηαζηάζεςκ. Σμ ηεθεοηαίμ απεοεφκεηαζ ζηδκ πανμπή αμήεεζα ζημοξ 

ζοκενβάηεξ ημο υπμηε γδηδεεί, ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζφβηνμοζδξ ζοιθενυκηςκ, ηδ 

δζαηνζηζηή ζοιπενζθμνά ζε εέιαηα απάηδξ ηαζ δυθμο ηαζ ηονίςξ δελζυηδηεξ ζςζηήξ 

ζοιαμοθεοηζηήξ, ηαεχξ ημ ένβμ ημο είκαζ ζοθθμβζηυ.  

Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ εα πνέπεζ κα είκαζ ελαζνεηζηά επζιεθήξ ζηα ηαεήημκηα ημο 

ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ 1220, δδθαδή κα είκαζ ζοκεπήξ ζηζξ εοεφκεξ πμο ακέθααε 

ηαζ ζοκεηυξ ζηα θυβζα ηαζ ζηδκ πνάλεζξ ημο. Γζα κα ζοκεπίζεζ ημ πνυηοπμ 1230 ζηδκ 

ακάβηδ πμο έπεζ έκαξ εζςηενζηυξ εθεβηηήξ βζα ζοκεπή επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηαζ 

δζα αίμο ιάεδζδ ζηα εέιαηα πμο ημκ αθμνμφκ ηαζ ιπμνμφκ κα ζοκδνάιμοκ ζηδ 

αεθηίςζδ ημο ένβμο ημο. 

Όθα ηα παναπάκς ένπμκηαζ κα πνμζηεεμφκ ηαζ ζηα πνμζςπζηά ζημζπεία ημο 

παναηηήνα ημο απυ πθεονάξ επειφεεζαξ, ζμαανυηδηαξ, αιενμθδρίαξ, απμθοβήξ 

ζοβηνμφζεςκ ηαζ εκηάζεςκ ηαζ ηονίςξ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ εειάηςκ πμο 

πνμηφπημοκ. Όθα αοηά απμηεθμφκ ζημζπεία πμο εα πνέπεζ κα έπεζ εη βεκεηήξ ςξ 

άκενςπμξ μ εζςηενζηυξ εθεβηηήξ, αθθά δφκαηαζ ηαοηυπνμκα κα ηα ακαπηφλεζ ιε ημκ 

ηαζνυ απυ ηδκ απμηηχιεκδ επαββεθιαηζηή ειπεζνία, ηυζμ ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ 

εθέβπμο υζμ ηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ πνμζςπζηήξ δζέκελδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ.  

Η ηέηανηδ ηαηδβμνία ηςκ πνμηφπςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο Γζεεκμφξ Πθαζζίμο 

Δπαββεθιαηζηήξ Δθανιμβήξ απεοεφκεηαζ ηονίςξ ζε εέιαηα ελαζθάθζζδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηήξ αλζμθυβδζδξ ημο ιδπακζζιμφ εζςηενζηήξ 
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επαθήεεοζδξ, ςξ ηα εθάπζζηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά πμο μθείθεζ κα επζδεζηκφεζ βζα 

κα είκαζ πεηοπδιέκμ
12

. 

 

 

 

 

• 1300 - Πνυβναιια Γζααεααίςζδξ ηαζ Βεθηίςζδξ Πμζυηδηαξ 

• 1310 - Απαζηήζεζξ ημο Πνμβνάιιαημξ Γζααεααίςζδξ ηαζ Βεθηίςζδξ 

Πμζυηδηαξ 

• 1311 - Δζςηενζηέξ Αλζμθμβήζεζξ 

• 1312 - Δλςηενζηέξ Αλζμθμβήζεζξ 

• 1320 - Τπμαμθή Ακαθμνάξ βζα ημ Πνυβναιια Γζααεααίςζδξ ηαζ Βεθηίςζδξ 

Πμζυηδηαξ 

• 1321 - Υνήζδ ηδξ θνάζδξ « οιιμνθχκεηαζ ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα βζα ηδκ 

Δπαββεθιαηζηή Δθανιμβή ημο Δζςηενζημφ Δθέβπμο » 

• 1322 - Απμηάθορδ ηδξ ιδ οιιυνθςζδξ 

 

φιθςκα ιε ημ ζφκμθμ ηςκ πνμηφπςκ αοηχκ, εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ δζηθείδεξ 

εηηίιδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ υθμο ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο, δδθαδή υηζ 

θεζημονβεί άρμβα οπυ υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ αζθαθείαξ χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ δ 

απυδμζδ ημο. Τπυ αοηυ ημ πκεφια, εα πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ζοκεπχξ ιέηνα 

επζζηυπδζδξ ηαζ ακαζηυπδζδξ ηςκ δζενβαζζχκ ημο ηαζ κα αλζμθμβμφκηαζ εζςηενζηά 

ηαζ ελςηενζηά απυ πζζημπμζδιέκμοξ πνήζηεξ δ πμζυηδηα ημο ένβμο ημο απυ πθεονάξ 

ζοιιυνθςζδξ ζημ εβπεζνίδζμ εζςηενζημφ έθεβπμο. Σα πνυηοπα αοηά δζαθεοηάκμοκ 

υηζ μ ιδπακζζιυξ εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ δοκαιζηυξ ιε ζημζπεία ακαηνμθμδυηδζδξ, 

επμιέκςξ ζε εηήζζα αάζδ εα πνέπεζ κα εθέβπεηαζ ηαζ κα επακεθέβπεηαζ δ μνευηδηα 

θεζημονβίαξ ημο χζηε κα ακαααειίγεηαζ υπμηε ηνζεεί απαναίηδημ. 

                                                           
12

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf, ςελ 10-12 
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2.3.2 Ππόηςπα διεξαγυγήρ 

 

Σα δζεεκή πνυηοπα εζςηενζημφ εθέβπμο δζελαβςβήξ
13

 απεοεφκμκηαζ ζε αοηυ πμο ήδδ 

ακαθένεηαζ ζημ υκμια ημοξ, δδθαδή ζημκ ηνυπμ δζελαβςβήξ ημο ζοζηήιαημξ 

εζςηενζηήξ επμπηείαξ πενζζζυηενμ πνμξ ηδκ πναηηζηή ζημπζά εθανιμβήξ ημο. Σα 

πνυηοπα αοηά μνίγμοκ υηζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ είκαζ έκαξ απμθφηςξ 

πνμβναιιαηζζιέκμξ ιδπακζζιυξ, πμο απαζηεί έβηνζζδ ηαζ ηαηάθθδθδ δζαπείνζζδ ηςκ 

οθζηχκ ηαζ άοθςκ πυνςκ πμο έπεζ ζηδ δζάεεζδ ημο, ακαθμβζηά ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

ηζκδφκςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηαζ μθείθεζ κα ελαθείρεζ. Θα πνέπεζ κα αημθμοεεί ηζξ 

πμθζηζηέξ ηαζ ημκ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ πμο έπεζ οζμεεηήζεζ δ μκηυηδηα, βεβμκυξ πμο 

ηεπκζηά ζδιαίκεζ υηζ ςξ ζφζηδια εα πνέπεζ κα εκζςιαηχκεζ υθα ηα παναηηδνζζηζηά 

ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ. 

• 2000 - Γζαπείνζζδ ηδξ Λεζημονβίαξ Δζςηενζημφ Δθέβπμο 

• 2010 – Πνμβναιιαηζζιυξ 

• 2020 - Κμζκμπμίδζδ ηαζ Έβηνζζδ 

• 2030 - Γζαπείνζζδ Πυνςκ 

• 2040 - Πμθζηζηέξ ηαζ Γζαδζηαζίεξ 

• 2050 - οκημκζζιυξ ηαζ Δπίηθδζδ ζηδκ ενβαζία θμζπχκ πανμπχκ 

• 2060 - Τπμαμθή Ακαθμνάξ ζημ οιαμφθζμ ηαζ ηδκ Ακχηενδ Γζμίηδζδ 

• 2070 - Πάνμπμξ Δλςηενζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ Δοεφκδ ημο Ονβακζζιμφ βζα ημκ 

Δζςηενζηυ Έθεβπμ 

• 2100 - Φφζδ ηςκ Δνβαζζχκ 

• 2110 – Γζαηοαένκδζδ 

• 2120 - Γζαπείνζζδ Κζκδφκςκ 
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https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Greek.pdf, ςελ 13-23 
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• 2130 - Μδπακζζιμί Δθέβπμο 

• 2200 - πεδζαζιυξ Ένβμο 

• 2201 - Πανάβμκηεξ πεδζαζιμφ 

• 2210 - Ακηζηεζιεκζημί ημπμί Ένβμο 

• 2220 - Δφνμξ ένβμο 

• 2230 - Γζάεεζδ Πυνςκ ζημ Ένβμ 

• 2240 - Πνυβναιια Ένβμο 

• 2300 - Γζελαβςβή ημο Ένβμο 

• 2310 - Δκημπζζιυξ Πθδνμθμνζχκ 

• 2320 - Ακάθοζδ ηαζ Αλζμθυβδζδ 

• 2330 - Καηαβναθή Πθδνμθμνζχκ 

• 2340 - Δπμπηεία Ένβςκ 

• 2400 - Κμζκμπμίδζδ Απμηεθεζιάηςκ 

• 2410 - Κνζηήνζα Κμζκμπμζήζεςκ 

• 2420 - Πμζυηδηα ηςκ Κμζκμπμζήζεςκ 

• 2421 - Λάεδ ηαζ Παναθείρεζξ 

• 2430 - Υνήζδ ηδξ θνάζδξ «οιιμνθχκεηαζ ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα βζα ηδκ 

Δπαββεθιαηζηή Δθανιμβή ημο Δζςηενζημφ Δθέβπμο» 

• 2431 - Απμηάθορδ ιδ οιιυνθςζδξ Ένβμο 

• 2440 - Γζάδμζδ Απμηεθεζιάηςκ ημο Ένβμο 

• 2450 - οκμθζηή Γκχιδ 

• 2500 - Παναημθμφεδζδ Πνμυδμο 

• 2600 - Κμζκμπμίδζδ ηδξ Απμδμπήξ Κζκδφκςκ 
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ηδκ ίδζα θμβζηή, ηα πνυηοπα δζελαβςβήξ επζζδιαίκμοκ υηζ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ 

έβηνζζδ ηςκ πεπναβιέκςκ ηαζ πθήνδ δδιμζίεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ δδθαδή εα 

πνέπεζ μ εζςηενζηυξ εθεβηηήξ κα ακαθένεηαζ απεοεείαξ ζηδ Γζμίηδζδ ζφιθςκα ιε ημ 

πνυηοπμ 2060 ηαζ κα θαιαάκεζ ηδ δέμοζα δζηαζμδμζία πμο απαζηεί ημ ένβμ ημο. 

ημ άνενμ 2100 βίκεηαζ ζαθέξ υηζ δ πνμμπηζηή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ δ 

δζαπείνζζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ηζκδφκςκ ζηα πθαίζζα ηδξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, επζζδιαίκμκηαξ υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ιδπακζζιυξ 

θεζημονβεί απυ ηδκ επζπείνδζδ ιε απμδέηηδ ηαζ πάθζ ηδκ ίδζα ηδκ επζπείνδζδ. 

Πνυηεζηαζ βζα έκα πεζεανπδιέκμ ηαζ αοζηδνυ ζφζηδια θεζημονβίαξ πμο ηαηά ημ 

ζπεδζαζιυ ημο θαιαάκεζ οπυρδ ημο υθμοξ ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ 

θεζημονβζηυηδηα ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο μζημκμιζημφ μνβακζζιμφ, ζφιθςκα ιε 

ημ πνυηοπμ 2201. 

Γζα κα πεηφπμοκ υθα ηα παναπάκς εα πνέπεζ ημ εφνμξ επαθήεεοζδξ κα είκαζ 

δζεονοιέκμ ηαζ ακειπυδζζημ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ εθεβηηζηχκ δζενβαζζχκ 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 2220 ηαζ κα οπάνπεζ δζαεεζζιυηδηα πυνςκ ηαζ ενβαθείςκ ιε 

αάζδ ημ πνυηοπμ 2230 χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ηαηαβναθή ηςκ δεδμιέκςκ ηαηά 

ηνυπμ επανηέξ ηαζ πθήνδ ιε ηδ θμβζηή ημο πνμηφπμο 2330. 

 

2.5 σεδιαζμόρ ζςζηήμαηορ εζυηεπικού ελέγσος 

 

Όπςξ έβζκε ηαηακμδηυ, μ ζπεδζαζιυξ εκυξ ιδπακζζιμφ εζςηενζημφ εθέβπμο 

ελανηάηαζ ηονίςξ απυ δομ πανάβμκηεξ: ηα υνζα πμο εέημοκ ηα δζεεκή πνυηοπα 

εζςηενζημφ εθέβπμο παναηηδνζζηζηχκ ηαζ δζελαβςβήξ υπςξ πνμακαθένεδηακ 

ζοκμπηζηά ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ. Πνυζθαηεξ ένεοκεξ 

απέδεζλακ υηζ μ πνμβναιιαηζζιυξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ηα 

ίδζα ηα άημια πμο εα ημκ αζηήζμοκ βζαηί είκαζ εηείκα πμο ιε ηδκ ειπεζνία, ημκ 

αημιζηυ ζηεπηζηζζιυ ηαζ ημκ επαββεθιαηζζιυ ημοξ εα αλζμθμβήζμοκ ημ ηεθζηυ 

απμηέθεζια ηαζ εα ημ ημζκμπμζήζμοκ ζημοξ ζεφκμκηεξ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, μ 

ζπεδζαζιυξ ηςκ εζςηενζηχκ εθεβηηζηχκ εκενβεζχκ εα πνέπεζ απυ ηεπκζηήξ πθεονάξ 

κα ζοιπενζθάαεζ ηυζμ ηδκ οθζημηεπκζηή δμιή ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηδξ μκηυηδηαξ υζμ 
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ηαζ ημ έιροπμ δοκαιζηυ πμο εα ηδκ εθανιυζεζ ιε υπμζμοξ πενζμνζζιμφξ οπάνπμοκ. 

Όθα ηα παναπάκς είκαζ ζζάλζα ζδιακηζηά, εάκ ημ ζφζηδια αοηυ επζεοιεί κα 

ζοιαάθθεζ ζηδκ επζηοπία ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ εκυξ μζημκμιζημφ μνβακζζιμφ 

(Arena,Azzone, 2009). 

Δζδζηά ημ ηεθεοηαίμ ελδβεί ηαζ έκακ απυ ημοξ ααζζημφξ μνζζιμφξ ημο ζοζηήιαημξ 

εζςηενζημφ εθέβπμο, ακαθενυιεκμ ςξ ιζα μιάδα ηακυκςκ ηαζ ανπχκ πμο δζαηνέπμοκ 

ηζξ εζςηενζηέξ δζενβαζίεξ εκυξ μζημκμιζημφ μνβακζζιμφ ζηα πθαίζζα ηδξ 

επαθήεεοζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο εηηεθμφκηαζ ηαεδιενζκά 

ιε ζημπυ ηδ δζαζθάθζζδ ηςκ εηαζνζηχκ μθεθχκ οπυ ημ πνίζια ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ. Ο μνζζιυξ αοηυξ δίκεζ ιμκαδζηυηδηα ζε έκα ιδπακζζιυ εζςηενζημφ 

εθέβπμο αθθά ηαζ δοκαιζζιυ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο, ζημζπεία πμο πνέπεζ κα 

θδθεμφκ οπυρδ ζημ ζπεδζαζιυ ημο (Βαζζθείμο etal, 2017). 

Βαζζηυ ηνζηήνζμ ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ επμπηείαξ είκαζ ημ 

βεβμκυξ υηζ εα πνέπεζ κα ηαθοθεεί ημ ιεβαθφηενμ θάζια ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

πνάλεςκ ηαζ απμθάζεςκ απυ ιδδεκζηή αάζδ ζε επίπεδμ εθέβπμο. Γζα κα ζοιαεί 

αοηυ, εα πνέπεζ υθμζ αοημί μζ πανάβμκηεξ κα αλζμθμβδεμφκ ιε βκχιμκα ηδκ 

επζηζκδοκυηδηα πμο πενζθαιαάκμοκ ηαζ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ, πνμηεζιέκμο μ 

πνμβναιιαηζζιυξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο κα επζηεκηνςεεί ηονίςξ ζηα ζδιεία πμο 

εθθμπεφεζ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμξ. Ένεοκεξ έδεζλακ υηζ ιαεδιαηζηά ιμκηέθα δμοθεφμοκ 

πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ πνδζζιμπμζχκηαξ πανάθθδθα ζζημνζηά δεδμιέκα ηδξ 

εηάζημηε μκηυηδηαξ ηαζ πάκηα ζηα πθαίζζα επακεηηίιδζδξ ηαζ ακαπνμζδζμνζζιμφ 

(Hemaida, 1997). 

φιθςκα ιε υθα ηα παναπάκς, μ ηνυπμξ εθανιμβήξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο 

πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά ζοβηεηνζιέκςκ εκενβεζχκ πάκηα ζηα πθαίζζα ηςκ δζεεκχκ 

πνμηφπςκ. Ξεηζκά απυ ηδκ εηηίιδζδ ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ηζκδφκςκ, πνμααίκεζ 

ζε ιζα ηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ εκδεπυιεκςκ γδιζχκ πνμξ ηδκ επζπείνδζδ, εέηεζ ηζξ 

απαζημφιεκεξ δζηθείδεξ αζθαθείαξ απυ ημοξ ηζκδφκμοξ αοημφξ ηαζ ζηήκεζ ημ ζφζηδια 

εζςηενζημφ εθέβπμο ιε άλμκα ηα μθέθδ πμο εα πνμζθένεζ ζηδκ μκηυηδηα. Η 

παναπάκς δζαδζηαζία επακαπνμζδζμνίγεηαζ ζε εηήζζα αάζδ  ηαζ εβηνίκεηαζ απυ ηα 

ακχηενα ζενανπζηά ηθζιάηζα (Βαζζθείμο etal, 2017). 

Έκα αηυια ζημζπείμ πμο αλίγεζ κα επζζδιακεεί δζυηζ έπεζ ιεβάθδ επίπηςζδ ζημ 

πνμβναιιαηζζιυ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ μ ααειυξ ρδθζμπμίδζδξ ηδξ 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Arena%2C+Marika
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Azzone%2C+Giovanni
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ramadan%20Hemaida


 
36 

ζφβπνμκδξ επζπείνδζδξ. Σμ πυζμ ιδπακμβναθδιέκα είκαζ ηα ζοζηήιαηα ιζαξ 

μκηυηδηαξ ηαζ αοημιαημπμζδιέκεξ μζ δζαδζηαζίεξ ημο intranet είκαζ ζημζπεία πμο 

επδνεάγμοκ ημ εφνμξ ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ εθεβηηζηχκ δζενβαζζχκ, ηαεχξ 

απαζημφκ ακηίζημζπεξ βκχζεζξ ηαζ ιάθζζηα ζε πμθφ ηαθυ επίπεδμ απυ ημοξ εθεβηηέξ. 

Η ρδθζμπμίδζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δζενβαζζχκ αολάκεζ ημ ηίκδοκμ πμο εκέπεζ έκαξ 

μνβακζζιυξ ζε επίπεδμ έηεεζδξ ηαζ πνμαμθήξ ζημ δζαδίηηομ, εκχ ηνμπμπμζεί ημκ 

εζςηενζηυ έθεβπμ ζηδκ ηαεδιενζκή εθανιμβή ημο ακά δναζηδνζυηδηα. Όθα ηα 

παναπάκς εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ ζημκ ζπεδζαζιυ ημο οπυ ακαθμνά 

ζοζηήιαημξ, πνμηεζιέκμο ημ δθεηηνμκζηυ πενζαάθθμκ ηδξ μκηυηδηαξ κα ιδ 

δδιζμονβήζεζ ειπυδζα ζηδκ μοζζαζηζηή επαθήεεοζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηδξ (Betti, 

 Sarens, 2020). 

ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ, πμθθά απυ ηα κέα ηεπκάζιαηα ηδξ πθδνμθμνζηήξ επδνεάγμοκ 

ημ ζπεδζαζιυ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ ιάθζζηα ζε ζδιακηζηυ ααειυ, δζυηζ ηάπμζα 

δεκ βίκμκηαζ απμδεηηά απυ ηα άημια πμο αζημφκ ημκ έθεβπμ. Πζμ ακαθοηζηά, 

ενβαθεία πθδνμθμνζηήξ υπςξ αάζεζξ δεδμιέκςκ, ακάθοζδ πθδνμθμνζχκ ιέζς 

ανζειμδεζηηχκ ηαζ ηεπκζηέξ δεζβιαημθδρίεξ βίκμκηαζ απμδεηηά πνμξ πνήζδ απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ εθεβηηέξ ζε ακηίεεζδ ιε άθθα ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα υπςξ ρδθζαηή 

ακάθοζδ ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ δεδμιέκςκ, πςνίξ κα οπάνπεζ ηνζηζηή αλζμθυβδζδ 

αοηήξ ηδξ πνάλδξ. Ο δζαπςνζζιυξ αοηυξ είκαζ μοζζχδδξ βζαηί ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ 

δζεοημθφκεηαζ ημ ένβμ ηςκ εθεβηηχκ ηαζ ζε άθθεξ βίκεηαζ πζμ πενίπθμημ, ζημζπείμ 

πμο πνέπεζ κα ζοκεηηζιδεεί ζημκ πνμβναιιαηζζιυ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ 

πάκηα ιε ηνζηήνζμ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ίδζαξ ηδξ μκηυηδηαξ ηαζ ημο ααειμφ 

ρδθζμπμίδζδξ ηδξ (Kimetal, 2009). 

Έκα αηυιδ πμθφ ααζζηυ ζημζπείμ πμο πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζηεί ζε επίπεδμ 

μνβάκςζδξ ηαζ δμιήξ ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ μζ δζαεέζζιμζ πυνμζ 

πμο οπάνπμοκ ζηδ δζάεεζδ ημο ακαθμβζηά ιε ημοξ ηζκδφκμοξ πμο οθίζηακηαζ ηαζ 

μθείθεζ κα εκημπίζεζ ηαζ κα ελαθείρεζ. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ιε ηδ πνήζδ εκυξ 

ηαηάθθδθμο ιμκηέθμο πμο εα θαιαάκεζ οπυρδ ημο ημ οθζηυ ηαζ άοθμ δοκαιζηυ πμο 

έπεζ ζηδ δζάεεζδ ημο μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ ςξ πνμξ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζοβηεηνζιέκμο 

επζπέδμο επζπεζνδιαηζηχκ ηζκδφκςκ, εα επζθένεζ ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα. Γζα κα 

θεζημονβήζεζ υιςξ αοηυ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ έκαξ ζπεδζαζιυξ πμο επζηεκηνχκεηαζ 

πενζζζυηενμ ζε ιζα πνμζέββζζδ ααζζζιέκδ ζημ ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ, πανά ηδκ 
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ακηίζημζπδ παναδμζζαηή πμο δίκεζ έιθαζδ ζηζξ πενζμπέξ δδθαδή ηα πενζμοζζαηά 

ζημζπεία πμο ειθακίγμοκ πενζζζυηενμοξ ηζκδφκμοξ (Coetzee, Lubbe, 2013). 

 

Κεθάλαιο ΙΙΙ: Δξυηεπικόρ έλεγσορ 

 

3.1 Οπιζμόρ εξυηεπικού ελέγσος 

 

Όπςξ έπεζ ήδδ επζζδιακεεί, μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ απμηεθεί ιζα δεφηενδ ηαηδβμνία 

επμπηζηήξ δζαδζηαζίαξ ιε ηνζηήνζμ ηα άημια πμο ημκ εηηεθμφκ ηαζ δεκ ζπεηίγεηαζ ιε 

ημκ ακηίζημζπμ εζςηενζηυ, οπυ ηδκ έκκμζα υηζ μ πνχημξ θεζημονβεί αοηυκμια απυ ημκ 

δεφηενμ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ακελάνηδηα εάκ δ εθεβπυιεκδ μκηυηδηα έπεζ ζφζηδια 

εζςηενζημφ εθέβπμο ή υπζ. 

ε αοηά ηα πθαίζζα, μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ είκαζ έκα ζφκμθμ ελεζδζηεοιέκςκ ηαζ 

εζδζηά ζπεδζαζιέκςκ πνάλεςκ πμο εηηεθμφκηαζ απυ άημια πμο θεζημονβμφκ ιε ηδκ 

ζδζυηδηα ημο ελςηενζημφ ζοκενβάηδ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ ζημπεφμοκ ζηδκ επζηφνςζδ 

ηςκ μζημκμιζηχκ δεδμιέκςκ υπςξ δδιμζζεφμκηαζ απυ ηδκ εηάζημηε επζπείνδζδ ζηζξ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ ηδξ ηαηαζηάζεζξ. Τπυ αοηυ ημ πνίζια, μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ 

μθείθεζ κα ζοβηεκηνχζεζ επανηείξ απμδείλεζξ ςξ πνμξ ηδκ αηνίαεζα ηαζ αθήεεζα ηςκ 

θμβζζηζηχκ ιεβεεχκ, ιε ζημπυ κα εηθνάζεζ εεηζηή ή ανκδηζηή βκχιδ βζα ηδκ εφθμβδ 

πανμοζίαζδ ηςκ ημκδοθίςκ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ (Παπάξ, 1999). 

Γζα κα έπμοκ ηαζ κμιζηή ηαημπφνςζδ μζ άκς εθεβηηζηέξ πνάλεζξ, μζ ζπεηζηέξ 

δζαηάλεζξ ηςκ Γζεεκχκ Πνμηφπςκ Δθέβπμο μνίγμοκ υηζ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ εα 

πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ ελμοζία ηαζ ηδ δζηαζμδμζία κα πνμαμφκ ζε αοηυκ ημκ έθεβπμ, 

θαιαακμιέκμο οπυρδ επζπνμζεέηςξ υηζ δεκ ακήημοκ ζημ έιροπμ δοκαιζηυ ηδξ 

εηαζνίαξ. οκεπχξ, εα πνέπεζ κα έπμοκ απμδεπηεί πνυζηθδζδ απυ ημ ανιυδζμ 

εηηεθεζηζηυ υνβακμ πμο είκαζ ημ ζχια ηςκ ιεηυπςκ, κα ένεμοκ ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ 

κα πνμαμφκ ζε δζελμδζηυ ηαζ απμθφηςξ επζηεκηνςιέκμ έθεβπμ ηςκ θμβζζηζηχκ 

ανπείςκ ιε ζηυπμ ηδκ επζηφνςζδ ηδξ μνευηδηαξ ηαζ ηδξ αθήεεζαξ ημοξ πνμξ υθεθμξ 

ηςκ ιεηυπςκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ςξ ελςηενζημί εθεβηηέξ θαιαάκμοκ εκημθή απυ ημοξ 

ζδζμηηήηεξ ηδξ εηάζημηε εηαζνίαξ κα πνμαμφκ ζε  ελεζδζηεοιέκεξ εθεβηηζηέξ εκένβεζεξ 

ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ πνάηημοκ αοημαμφθςξ (Αθδθακηήξ, 2019). 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Coetzee%2C+Philna
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lubbe%2C+Dave
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Έκα αηυια ζοιπέναζια απυ ηα ακςηένς είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα άημια πμο 

εθανιυγμοκ ηεπκζηέξ ελςηενζημφ εθέβπμο εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηδκ ακηίζημζπδ 

βκχζδ ηαζ πζζημπμίδζδ, κα είκαζ δδθαδή μνηςημί εθεβηηέξ θμβζζηέξ δζαεέημκηαξ 

άδεζα ελάζηδζδξ επαββέθιαημξ απυ ημ χια ηςκ Ονηςηχκ Δθεβηηχκ. Πνυηεζηαζ βζα 

ελεζδζηεοιέκμοξ επαββεθιαηίεξ ιε πνμηαεμνζζιέκμ νυθμ ςξ πνμξ ημ ζφκμθμ ηςκ 

ηαεδηυκηςκ ηαζ εοεοκχκ πμο ακαθαιαάκμοκ ηαζ ιε ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ ενβαζίαξ ιε 

ηέημζα δμιή πμο κα επζηοβπάκμοκ ημοξ ζηυπμοξ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο. Απυ υθα 

αοηά βίκεηαζ ηαηακμδηυ, πςξ δ ζδιαζία ημο ελςηενζημφ εθέβπμο είκαζ ελέπμοζα βζα 

ιζα επζπείνδζδ ηαεχξ δζαζθαθίγεζ ηδκ εφθμβδ πανμοζίαζδ ηςκ θμβζζηζηχκ ανπείςκ 

ηαζ ηονίςξ ζοκ-οπμβνάθεζ ηδκ αηνίαεζα, ηδκ μνευηδηα ηαζ ηδκ εβηονυηδηα ημο 

πενζεπμιέκμο ημοξ (Αθδθακηήξ, 2019). 

Δζδζηά ημ ηεθεοηαίμ ηαείζηαηαζ ζαθέξ ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ πςξ ηδ ζδιενζκή επμπή, 

θυβς ηδξ δζάδμζδξ ημο δζαδζηηφμο ςξ ιέζμο ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ, δδιζμονβμφκηαζ ημθμζζμί επζπεζνήζεςκ πμο έπμοκ δζεεκή πανμοζία ζημ 

πχνμ ημο ειπμνίμο. οκεπχξ, δ δζαζπμνά, δ ηαπφηδηα ηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ 

ζοκαθθαβχκ πμο αολάκμοκ ηζξ πςθήζεζξ βζα ηζξ εκ θυβς εηαζνίεξ δδιζμονβμφκ 

πνμηθήζεζξ βζα ημ επάββεθια ημο ελςηενζημφ εθεβηηή πμο ηαθείηαζ κα θεζημονβεί 

πνμθδπηζηά, πνμθαιαάκμκηαξ ηζξ υπμζεξ απμηθίζεζξ απυ ημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ζε 

επίπεδμ θμβζζηζηήξ παναημθμφεδζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ ζοκαθθαβχκ αοηχκ. 

Λαιαακμιέκμο οπυρδ αηυιδ, υηζ ημ πζζημπμζδηζηυ εθέβπμο ηςκ μνηςηχκ εθεβηηχκ 

πμο πανμοζζάγεζ ηδ ζφιθςκδ ή ιδ βκχιδ ημοξ βζα ηζξ θμβζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιζαξ 

μκηυηδηαξ δδιμζζεφεηαζ ιαγί ιε αοηέξ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ, δδιζμονβεί αολδιέκμ 

νυθμ ζημ πνμθδπηζηυ παναηηήνα ημο ελςηενζημφ εθέβπμο, ηα πμνίζιαηα ημο μπμίμο 

εα είκαζ δζαεέζζια ζε μπμζμκδήπμηε ηάκεζ πνήζδ ζκηενκέη (Debreceny, Gray, 2010). 

 

 

3.2 ηόσοι και επιδιώξειρ εξυηεπικού ελέγσος 

 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ ζηυπμζ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο ιπμνεί κα πνμζζδζάγμοκ ζημοξ 

ακηίζημζπμοξ ημο εζςηενζημφ αθμφ ηαζ ηα δφμ αθμνμφκ ζοζηήιαηα εθεβηηζηχκ 

https://www.tandfonline.com/author/Debreceny%2C+Roger
https://www.tandfonline.com/author/Gray%2C+Glen+L
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επαθδεεφζεςκ, αθθά δζαθένμοκ ζε μοζζχδδ ζδιεία ηυζμ ζηα άημια πμο ηδκ αζημφκ 

υζμ ηαζ ζημοξ ζημπμφξ πμο εέθμοκ κα επζηεθέζμοκ.  

Ανπήξ βεκμιέκδξ απυ ηδκ «ηανδζά» ημο ελςηενζημφ εθέβπμο, δδθαδή υηζ αθμνά ιζα 

δζαδζηαζία επαθδεεοηζηή απεοεοκυιεκδ πνμξ ημοξ ιεηυπμοξ, ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ εθεβηηζηήξ ηεπκζηήξ είκαζ κα ζοβηεκηνχζεζ υζα πενζζζυηενα 

μζημκμιζηά ηεηιήνζα ιπμνεί πνμηεζιέκμο κα επαθδεεφζεζ ηα πμνίζιαηα εθέβπμο ηδξ. 

Πναηηζηά αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ μ μνηςηυξ θμβζζηήξ εα ζοθθέλεζ υθα ηα 

παναζηαηζηά, ανπεία, θμβζζηζηά δεδμιέκα, ηαηαβεβναιιέκεξ ιεηνήζεζξ ηαζ ζοκαθή 

έββναθα πμο πνδζζιμπμζεί ηαηά ημκ έθεβπμ ημο ηαζ ζηδκ μοζία απμηεθμφκ ημ ααζζηυ 

ημο ακηζηείιεκμ, ζημ μπμίμ μζ ιέημπμζ ημο δίκμοκ πθήνδ πνυζααζδ. Απυ αοηή ηδκ 

εθεβηηζηή δζενβαζία εα πνμηφρμοκ ηοπυκ πμνίζιαηα εθέβπμο πάκς ζε απμηθίζεζξ 

απυ ηδκ μζηεία κμιμεεζία ηα μπμία δζηαζμθμβμφκηαζ επαηνζαχξ απυ ημ θάηεθμ 

εθέβπμο ιε ηα θοζζηά παναζηαηζηά απυ ηάεε πδβή πμο έπεζ ζοβηεκηνχζεζ μ 

εθεβηηήξ. Άνα, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ δ έηεεζδ εθέβπμο είκαζ ειπενζζηαηςιέκδ ηαζ ζε 

αάεμξ ηεηιδνζςιέκδ (Αθδθακηήξ, 2019). 

Όθα ηα παναπάκς μδδβμφκ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ζηδκ ηαηάνηζζδ ηδξ Έηεεζδξ Δθέβπμο 

απυ πθεονάξ μνηςημφ εθεβηηή, πμο ζηδκ μοζία πζζημπμζεί ή ιδ ηα δδιμζζεοιέκα 

ζημζπεία ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Η Έηεεζδ Δθέβπμο πενζθαιαάκεζ ηδκ 

έηθναζδ βκχιδξ απυ ημκ μνηςηυ θμβζζηή ςξ απυννμζα ημο εθεβηηζημφ ημο ένβμο, ιε 

ζημπυ κα δδθχζεζ επζζήιςξ ηαζ δδιμζίςξ ηδ δζηή ημο εέζδ ζπεηζηά ιε υθα ηα 

ανπεία πμο ελέηαζε. Η Έηεεζδ Δθέβπμο απμηεθεί ζοκμδεοηζηυ έββναθμ ηςκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ζηδκ μοζία επζηονχκεζ ηδκ αλζμπζζηία αοηχκ 

εζδζηά ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο μ μνηςηυξ εθεβηηήξ εηθνάγεζ ζφιθςκδ βκχιδ πςνίξ 

ηαιία παναηήνδζδ (Παπάξ, 1999). 

Δπέηηαζδ ηςκ ακςηένς είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ Έηεεζδ Δθέβπμο απεοεφκεηαζ 

πνςηίζηςξ ζημοξ ιεηυπμοξ, δδθαδή ημ υνβακμ ελμοζίαξ πμο πνμζηάθεζε ημκ μνηςηυ 

εθεβηηή κα πνμαεί ζηζξ απαναίηδηεξ δζαδζηαζίεξ επμπηείαξ βζα θμβανζαζιυ ημο. 

Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ πμζυηδηα ημο εθεβηηζημφ ένβμο ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ 

ηδξ Έηεεζδξ Δθέβπμο βίκεηαζ ακηζθδπηή ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ απυ ηάεε ιέημπμ 

αημιζηά, αηνζαχξ βζαηί αθμνμφκ έκα ζδιακηζηά δζαθμνμπμζδιέκμ ζχια ιε άθθα 

ζοιθένμκηα μ ηαεέκαξ ζε πνμηεναζυηδηα. Οζ ένεοκεξ ζοκεπίγμοκ υηζ δ αλζμθυβδζδ 

ημο ένβμο ημο ελςηενζημφ εθέβπμο επαθίεηαζ ηυζμ ζε αοηέξ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ υζμ 

ηαζ ζε εέιαηα δεζηήξ (Warming-Rasmussen, Jensen, 2010). 

https://www.tandfonline.com/author/Warming-Rasmussen%2C+Bent
https://www.tandfonline.com/author/Jensen%2C+Lars
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Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ, δ πμζυηδηα ημο εθεβηηζημφ ένβμο απυ πθεονάξ μνηςηχκ 

θμβζζηχκ εθέβπεηαζ απυ ημ οιαμφθζμ Πμζμηζημφ Δθέβπμο ηδξ Δπζηνμπήξ Λμβζζηζηήξ 

Σοπμπμίδζδξ ηαζ Δθέβπςκ (ΔΛΣΔ) ιε αάζδ ημ άνενμ 33 ημο Ν. 4449/2017
14

 

ζοκδοαζηζηά ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο 220
15

. οβηεηνζιέκα, ελεηάγεηαζ ηαηά 

πυζμ μ εηάζημηε ελςηενζηυξ εθεβηηήξ οζμεεηεί εηείκμ ημ ζπέδζμ επαθήεεοζδξ ηςκ 

θμβζζηζηχκ πεπναβιέκςκ ιε ηνυπμ πμο κα ελαζθαθίγεζ δζηθείδεξ πμζυηδηαξ ζε υθμ ημ 

θάζια ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο ηαζ ιάθζζηα αοηέξ κα βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ ηαζ κα 

εθανιυγμκηαζ ηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ δζελαβςβή ημο 

ελςηενζημφ εθέβπμο. 

Δηηυξ απυ ηα ακςηένς, κα ζδιεζςεεί υηζ δ Έηεεζδ Δθέβπμο αημθμοεεί ηζξ δζαηάλεζξ 

ηςκ Γζεεκχκ Πνμηφπςκ Δθέβπμο
16

 ηαζ είκαζ έκα έββναθμ πμο δεζιεοηζηά μθείθεζ κα 

θαιαάκεζ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ κα δδιμζζεφεζ ζε εηήζζα αάζδ ιζα επζπείνδζδ εθυζμκ 

πθδνμί ηζξ ηάηςεζ πνμτπμεέζεζξ ιε αάζδ ημ άνενμ 2 ημο Ν. 4336/2015
17

 ιε ζζπφ απυ 

1/1/2016: 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ 

ΣΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ 

«ΜΔΑΙΔ» 

Όζερ δεν είναι «μικπέρ» 

και δεν ςπεπβαίνοςν 2 

από ηα 3 καηυηέπυ 

κπιηήπια 

«ΜΔΓΑΛΔ» 

Όζερ ςπεπβαίνοςν 2 από 

ηα 3 καηυηέπυ κπιηήπια 

φκμθμ Δκενβδηζημφ 20.000.000€ 20.000.000€ 

Ύρμξ Κφηθμο ενβαζζχκ 40.000.000€ 40.000.000€ 

Δηήζζμξ  Μ.Ο 

απαζπμθμφιεκςκ 
250 άημια 250 άημια 

 

                                                           
14

https://www.taxheaven.gr/law/4449/2017 
15

∆ζεεκήΟµμζπμκδία Λμβζζηχκ (IFAC), (2010), Διεθνή ππόηςπα έλεγσος και διεθνή ππόηςπα δικλείδων 

ποιόηηηαρ, δζαεέζζιμ ζημ https://www.taxheaven.gr/attachment/114, ζεθ 138 
16

https://www.taxheaven.gr/attachment/114 
17

https://www.taxheaven.gr/news/41495/ta-oria-ypoxrewtikoy-elegxoy-apo-orkwtoys-elegktes-gia-
to-2018 

https://www.taxheaven.gr/attachment/114
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Πίκαηαξ 1: Κνζηήνζα επζπεζνήζεςκ οπαβςβήξ ζε οπμπνεςηζηυ έθεβπμ απυ μνηςημφξ 

εθεβηηέξ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 2 ημο Ν. 4336/2015 

 

Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ημ άνενμ 2 ημο Ν. 4336/2015 μνίγεζ ηα ηνζηήνζα ιε 

αάζδ ηα μπμία, οπμπνεςηζηά οπάβμκηαζ ζε έθεβπμ απυ μνηςημφξ θμβζζηέξ μζ 

μκηυηδηεξ πμο ηα ειθακίγμοκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα αοηέξ πμο ακήημοκ ζηζξ ιεζαίεξ ηαζ 

ιεβάθεξ εηαζνίεξ. Απυ εηεί ηαζ φζηενα, μζ άθθεξ επζπεζνήζεζξ πμο δεκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημκ πίκαηα 1 δφκακηαζ κα πνμζηαθέζμοκ μζ ίδζεξ ημοξ ελςηενζηέξ 

εθεβηηέξ βζα οθμπμίδζδ δζαδζηαζζχκ επαθήεεοζδξ πςνίξ κα ημοξ οπμπνεχκεζ μ 

Νυιμξ. Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ ζηδκ πνάλδ, δ Έηεεζδ Δθέβπμο επζηονχκεζ ηδκ 

θενεββουηδηα ηαζ εκζζπφεζ ηδκ αθήεεζα ηςκ θμβζζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ζοκεπχξ είκαζ 

έκα αηυια πθεμκέηηδια πνμξ υθεθμξ ηδξ επζπείνδζδξ ζε εέιαηα δακεζζιμφ απυ 

πζζηςηζηά ζδνφιαηα, πνμζέθηοζδξ επεκδοηχκ, πχθδζδξ ιενζδίςκ ηηθ. 

Αηυιδ, ζημ πκεφια ημο άνενμο 2 ημο Ν. 4336/2015
18

 οπάβμκηαζ ηαζ μζ υιζθμζ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ δδθαδή μζ κμιζημί ζοκαζπζζιμί υπμο ιζα επζπείνδζδ βκςζηή ςξ 

ιδηνζηή έπεζ αβμνάζεζ ιένμξ ή υθμ ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ άθθςκ μκημηήηςκ βκςζηέξ 

ςξ εοβαηνζηέξ. Οζ υιζθμζ ιεβάθμο ιεβέεμοξ ακήημοκ ζημκ οπμπνεςηζηυ έθεβπμ απυ 

ελςηενζημφξ μνηςημφξ θμβζζηέξ, ηαεχξ εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ εκενβδηζηυ πμο κα 

οπενααίκεζ ηα 20 εη εονχ ζε αλία, ζφκμθμ ηφηθμο ενβαζζχκ πμο κα οπενααίκεζ ηα 40 

εη εονχ ζε αλία ηαζ πάκς απυ 250 ενβαγυιεκμοξ ηαηά ιέζμ υνμ ζε έκα έημξ. Οζ 

υιζθμζ πμο δζαεέημοκ ιζηνυηενμ ιέβεεμξ απυ ημ πνμακαθενεέκ δφκακηαζ κα 

επζηαθεζημφκ έκακ ελςηενζηυ έθεβπμ βζα δζημφξ ημοξ θυβμοξ πςνίξ υιςξ κα έπμοκ 

ηδκ οπμπνέςζδ αοηή απυ ημ Νυιμ.  

Σέθμξ, αλίγεζ κα πνμζηεεεί υηζ μζ μνβακζζιμί δδιμζίμο ζοιθένμκημξ πμο εθανιυγμοκ 

Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ ςξ πνμξ ηδ θμβζζηζηή 

παναημθμφεδζδ ηςκ ζοκαθθαβχκ ημοξ, οπάβμκηαζ ηαζ αοημί ζε οπμπνεςηζηυ 

ελςηενζηυ έθεβπμ  απυ μνηςημφξ θμβζζηέξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ πμο 

ακαθένμκηαζ παναπάκς. 

 

                                                           
18

https://www.taxheaven.gr/news/41495/ta-oria-ypoxrewtikoy-elegxoy-apo-orkwtoys-elegktes-gia-
to-2018 
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3.3 Απσέρ και κανόνερ διεξαγυγήρ ηος εξυηεπικού ελέγσος 

 

Βαζζηή ανπή ημο ελςηενζημφ εθέβπμο είκαζ δ επζαεααίςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ ιζαξ επζπείνδζδξ ιε ηνυπμ πμο εκζζπφεζ ηδκ αλζμπζζηία ηδξ. Αοηυ 

πναηηζηά ζδιαίκεζ υηζ μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ δίκεζ πμζυηδηα ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ηαζ ιζα αάζδ βζα αεθηίςζδ ηυζμ ηςκ θαεχκ υζμ ηαζ ημο ζοκμθζημφ 

ηνυπμο ενβαζίαξ ηδξ ιέζς ημο ηνζπηφπμο πνμζέββζζδ ημο πνμαθήιαημξ, 

δζαζηαφνςζδ ηςκ πεπναβιέκςκ ηαζ πενζβναθή ηςκ απμηεθεζιάηςκ εθέβπμο. Με ηδ 

ζεζνά ημοξ αοηά ηα πμνίζιαηα θεζημονβμφκ ςξ μδδβυξ αοημαεθηίςζδξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ακαδεζηκφμκηαξ ημ ζδιακηζηυ νυθμ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο ςξ 

δζενβαζία επαθήεεοζδξ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ (Woodhouse, 2010). 

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, ημ ένβμ ηςκ ελςηενζηχκ εθεβηηχκ οπάβεηαζ ζηα Γζεεκή 

Πνυηοπα Δθέβπμο
19

βζα ηδ εέζπζζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ οπεφεοκμ ημ ∆ζεεκέξ οµαμφθζμ 

Πνμηφπςκ Δθέβπμο ηαζ Γζαζθάθζζδξ(International Auditing and Assurance Standards 

Board - IAASB) ηδξ ∆ζεεκμφξ Οµμζπμκδίαξ Λμβζζηχκ (International Federation of 

Accountants - IFAC). ηδκ Δθθάδα, ημ ένβμ επίαθερδξ αθθά ηαζ εηπαίδεοζδξ ηςκ 

μνηςηχκ θμβζζηχκ έπεζ επςιζζηεί ημ χµα Ονηςηχκ Δθεβηηχκ Λμβζζηχκ (ΟΔΛ) 

ιε επμπηεφμκ εεζιυ ηδκ Δπζηνμπή Λμβζζηζηήξ Σοπμπμίδζδξ ηαζ Δθέβπςκ (ΔΛΣΔ). 

ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, ααζζηή ανπή ημο ελςηενζημφ εθέβπμο είκαζ κα αολήζεζ ημ 

ααειυ ειπζζημζφκδξ υθςκ υζςκ ακηθμφκ πθδνμθυνδζδ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ιε ζηυπμ ηδ θήρδ ηάπμζςκ απμθάζεςκ, ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ 

Πνυηοπμ Δθέβπμο 200
20

. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ηδκ εοεφκδ ζφκηαλδξ ηςκ θμβζζηζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ θένεζ δ Γζμίηδζδ, εκχ μ μνηςηυξ εθεβηηήξ θεζημονβεί αοηυκμια ηαζ 

ακελάνηδηα ςξ πνμξ ηδκ επαθήεεοζδ απυ ηάεε μοζζχδδ άπμρδ υηζ εθανιυγμκηαζ 

ζςζηέξ μζ  μζηείεξ δζαηάλεζξ.  

                                                           
19

https://www.taxheaven.gr/attachment/114 
20

∆ζεεκή Οµμζπμκδία Λμβζζηχκ (IFAC), (2010), Διεθνή ππόηςπα έλεγσος και διεθνή ππόηςπα δικλείδων 

ποιόηηηαρ, δζαεέζζιμ ζημ https://www.taxheaven.gr/attachment/114, ζεθ 76 

https://www.tandfonline.com/author/Woodhouse%2C+David
https://www.taxheaven.gr/attachment/114
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Γζα κα πναβιαημπμζδεμφκ ιε επζηοπία υθα αοηά, μ ελςηενζηυξ εθεβηηήξ μθείθεζ κα 

αημθμοεεί πζζηά ιζα ζεζνά ανπχκ πμο ζηδκ μοζία ζοκεέημοκ ημ πθαίζζμ ηδξ 

εθεβηηζηήξ ενβαζίαξ ημο ηαζ ζοβηεηνζιέκα (Αθδθακηήξ, 2019): 

1. Να ζέαεηαζ ηαζ κα εθανιυγεζ υθα ηα άνενα ημο Κχδζηα Δπαββεθιαηζηήξ 

Γεμκημθμβίαξ, ζημ μπμίμ ααζίγεηαζ δ άδεζα αζηήζεςξ επαββέθιαημξ ημο. Αοηυξ μ 

ηχδζηαξ ζηδκ μοζία ημκίγεζ γδηήιαηα αηεναζυηδηαξ ηαζ επαββεθιαηζημφ ήεμοξ πμο 

μθείθεζ κα επζδεζηκφεζ ζηδκ ενβαζία ημο ηάεε ελςηενζηυξ εθεβηηήξ, πανέπμκηαξ 

οπδνεζίεξ ορδθμφ επζπέδμο. 

2. Να εθανιυγεζ υθμ ημ κμιζηυ πθαίζζμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ελςηενζηυ έθεβπμ. 

Δηηυξ απυ ηα Γζεεκή Πνυηοπα Δθέβπμο πμο ηαεμνίγμοκ ημ πενζεπυιεκμ ημο ένβμο 

ημο, μ ελςηενζηυξ εθεβηηήξ μθείθεζ κα εκδιενχκεηαζ ηαζ κα εθανιυγεζ ημκ εζςηενζηυ 

ηακμκζζιυ θεζημονβίαξ ηαζ ηζξ ηαηαζηαηζηέξ δζαηάλεζξ ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ, ημ 

ειπμνζηυ δίηαζμ πμο αθμνά ηδ κμιζηή ιμνθή αοηήξ ηαζ ημ οπυθμζπμ κμιμεεηζηυ 

πθαίζζμ ηδξ Δθθάδαξ πμο αθμνά ημ ακηζηείιεκμ ενβαζίαξ ηδξ. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ υηζ 

μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ δεκ αθμνά ιυκμ ιζα επαθήεεοζδ ηςκ θμβζζηζηχκ ανπείςκ, 

ζημζπείςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ ιζαξ μκηυηδηαξ. 

3. Να εθανιυγεζ ζηδκ πνάλδ ιε ηέημζμ ηνυπμ ημκ εθεβηηζηυ ιδπακζζιυ, πμο κα 

εθαπζζημπμζεί ακ υπζ ελαθείθεζ ημκ ηίκδοκμ κα οπάνπμοκ θάεδ ηαζ παναθείρεζξ πμο 

ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε πθάκδ ηαζ κα ιδκ απμηαθοθεμφκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ 

ζπεδζαζιυξ ημο ελςηενζημφ έθεβπμο εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε δέμκηα επαββεθιαηζζιυ 

ηαζ οπεοεοκυηδηα, χζηε ηα πμνίζιαηα ηδξ Έηεεζδξ Δθέβπμο κα είκαζ αθδεή ηαζ 

αδζαιθζζαήηδηα ηαζ επζπνμζεέηςξ κα οπάνπεζ δ δζαζθάθζζδ υηζ δεκ εθθμπεφμοκ ηαζ 

άθθμζ επζπεζνδιαηζημί ηίκδοκμζ πμο δεκ έπμοκ εκημπζζηεί. 

 

3.4 Πεπιεσόμενο Έκθεζηρ Δλέγσος επί ηυν λογιζηικών καηαζηάζευν 

 

Όπςξ ζοιπεναίκεηαζ απυ υζα έπμοκ πνμδβδεεί, δ Έηεεζδ Δθέβπμο απμηεθεί έκα 

είδμξ πζζημπμζδηζημφ απυ έκα εεζιμεεηδιέκμ ηαζ έβηονμ ακελάνηδημ θμνέα ιε 

ζημπυ κα επζαεααζχζεζ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ υηζ δ οπυ έθεβπμ μκηυηδηα 

θεζημονβεί ζφιθςκα ιε ηζξ εβπχνζεξ δζαηάλεζξ, ημοξ εζςηενζημφξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηδ 

θμβζζηζηή κμιμεεζία. Δπζπνμζεέηςξ, δ Έηεεζδ Δθέβπμο πνμζθένεζ αζθάθεζα ζε 

υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ πνήζηεξ ηδξ δδιμζζεοιέκδξ θμβζζηζηήξ πθδνμθυνδζδξ υηζ 
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μζ απμθάζεζξ πμο εα θάαμοκ ιε αάζδ αοηή, εα επαθίεηαζ ζε έβηονα ηαζ αθδεή 

δεδμιέκα. 

Η Έηεεζδ Δθέβπμο απμηεθεί έκα έββναθμ πμο οπμβνάθεηαζ απυ ημκ ελςηενζηυ 

εθεβηηή πμο δβείηαζ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο ηαζ πενζθαιαάκεζ ημ ζφκμθμ ηςκ 

πμνζζιάηςκ πμο πνμέηορακ απυ ηζξ δζενβαζίεξ επαθήεεοζδξ ζοκδοαζηζηά ιε άθθα 

ζημζπεία πμο εεςνμφκηαζ πνήζζια ζηδ θήρδ απμθάζεςκ υπςξ βζα πανάδεζβια εάκ δ 

οπυ έθεβπμ μκηυηδηα δζαεέηεζ εκοπυεδημ δάκεζμ. Σμ πζμ ααζζηυ ηδξ ζδιείμ είκαζ δ 

έηθναζδ βκχιδξ επί ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, δδθαδή δ επίζδιδ εέζδ ημο 

μνηςημφ εθεβηηή εάκ μζ θμβζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ιζαξ επζπείνδζδξ απεζημκίγμοκ απυ 

μοζζχδδ άπμρδ ηδκ εφθμβδ εζηυκα αοηήξ (Gómez‐ Guillamón, 2003). 

Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ Έηεεζδξ Δθέβπμο απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ιένδ ζφιθςκα ιε ημ 

άνενμ 2 ημο Ν. 4336/2014 ηαζ αθμνά ημοξ εθέβπμοξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ οπυ ηδ 

ζηέπδ ημο Γζεεκμφξ Πνυηοπμο Δθέβπμο 700
21

(Αθδθακηήξ, 2019): 

 Σίηθμξ, πμο κα ακαθένεζ επαηνζαχξ υηζ αθμνά έββναθμ απυ ακελάνηδημ 

μνηςηυ εθεβηηή. 

 Παναθήπηδξ, δδθαδή ηα άημια ζηα μπμία απεοεφκεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ 

πενίζηαζδ. 

 Δζζαβςβζηή πανάβναθμξ, πμο απμηεθεί έκα ιζηνυ απυζπαζια επελήβδζδξ ημο 

πνμκζημφ δζαζηήιαημξ εθέβπμο, ηςκ ζημζπείςκ ηδξ εθεβπμιέκδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ 

πζμ ααζζηχκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ θμζπχκ πθδνμθμνζχκ πμο πνεζάγεηαζ έκα 

πνήζηδξ βζα κα ηαηαθάαεζ ηζ πνυηεζηαζ κα επαημθμοεήζεζ. 

 Δοεφκδ ηδξ Γζμίηδζδξ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Απμηεθεί έκα μοζζχδεξ 

ζδιείμ ηδξ Έηεεζδξ Δθέβπμο πμο ημκίγεζ υηζ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ πεπναβιέκςκ ηδκ 

πενίμδμ ακαθμνάξ υπςξ αοηά απεζημκίγμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαεχξ 

ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ αοηχκ, ηδκ εοεφκδ έπεζ απυθοηα δ Γζμίηδζδ ηδξ εηάζημηε 

επζπείνδζδξ. 

 Δοεφκδ ημο εθεβηηή, αθμνά έκα ιζηνυ ηείιεκμ ζημ μπμίμ μνζμεεηείηαζ δ εοεφκδ 

ημο μνηςημφ θμβζζηή οπυ ηδ θμβζηή υηζ υθμ ημ εθεβηηζηυ ένβμ ήηακ ζφιθςκμ ιε ηα 

Γζεεκή Πνυηοπα Δθέβπμο ηαζ ημκ Κχδζηα Γεμκημθμβίαξ, υηζ έπμοκ ζοθθεβεί επανηή 
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ηεηιήνζα ηαζ υηζ υθα αοηά πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ βκχιδ πμο αημθμοεεί ηαζ πμο είκαζ 

ημ επίηεκηνμ ηδξ ενβαζίαξ ημο.  

 Γκχιδ ημο εθεβηηή. ηδκ μοζία απμηεθεί ημ ζηυπμ υθμο ημο εθεβηηζημφ ένβμο 

ηαεχξ μ ελςηενζηυξ εθεβηηήξ παίνκεζ εέζδ ηαηά πυζμ μζ δδιμζζεοιέκεξ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ είκαζ έβηονεξ, αλζυπζζηεξ ηαζ αθδεείξ απυ ηάεε μοζζχδδ άπμρδ, 

πνμηεζιέκμο κα απμηεθέζμοκ ηδ αάζδ βζα θήρδ απμθάζεςκ.  

 Άθθεξ εοεφκεξ ακαθμνάξ, αθμνμφκ άθθα εέιαηα πμο είκαζ εηηυξ ημο πεδίμο 

ηςκ Γζεεκχκ Πνμηφπςκ Δθέβπμο αθθά ιε ηα μπμία έπεζ ειπθαηεί μ ίδζμξ μ μνηςηυξ 

θμβζζηήξ ιε απμηέθεζια κα οθίζηαηαζ οπμπνέςζδ κα δδιμζζεφζεζ έκα ιένμξ αοηχκ.  

 Τπμβναθή μνηςημφ θμβζζηή ηαζ διενμιδκία.  

 

 

3.4.1 Δίδη έκθπαζηρ γνώμηρ ζηην Έκθεζη Δλέγσος 

 

Η έηθναζδ βκχιδξ απυ πθεονάξ ελςηενζημφ εθεβηηή είκαζ δ πειπημοζία ηδξ 

Έηεεζδξ Δθέβπμο. Πνυηεζηαζ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ημο άπμρδ υπςξ έπεζ πνμηφρεζ 

απυ ηζξ δζενβαζίεξ εθέβπμο πμο πναβιαημπμίδζε ζπεηζηά ιε ημ εάκ ιζα επζπείνδζδ 

εθανιυγεζ υθεξ ηζξ δζαηάλεζξ ημο πθαζζίμο πνδιαημμζημκμιζηήξ ακαθμνάξ υπςξ 

αοηέξ απεζημκίγμκηαζ ζηζξ θμβζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ είκαζ οπυ ηδκ εοεφκδ ηδξ 

Γζμίηδζδξ. Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο 700
22

, μ μνηςηυξ 

εθεβηηήξ μθείθεζ κα δζαθμνμπμζείηαζ ζε πενίπηςζδ πμο απμδεδεζβιέκα εκημπίζεζ 

ζθάθιαηα απυ μοζζχδδ άπμρδ ζηα ανπεία πμο εθέβπεζ.   

Σα είδδ έηθναζδξ βκχιδξ είκαζ ηέζζενα: 

1. ύμθυνη μη διαθοποποιημένη γνώμη. φιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ 

Δθέβπμο 700
23

, βζα κα είκαζ ζίβμονμξ μ μνηςηυξ εθεβηηήξ πνμζςπζηά υηζ ηα 

θμβζζηζηά ανπεία υπςξ ακηζηαημπηνίγμκηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, δεκ 

πενζθαιαάκμοκ ηάπμζμ μοζζχδεξ θάεμξ πμο εα μδδβήζεζ ζε εζθαθιέκεξ θήρεζξ 

απμθάζεςκ ηςκ πνδζηχκ αοηήξ ηδξ πθδνμθυνδζδξ εα πνέπεζ μ ζπεδζαζιυξ ημο 
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εθέβπμο κα είκαζ αηνζαήξ ηαζ πενζεηηζηυξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, αθεκυξ εα ημκ 

πνμθοθάλεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ υζα ζθάθιαηα δεκ εκημπίζηδηακ εα είκαζ ζδζαίηενα 

επμοζζχδδ πμο κα ιδ δζααάθμοκ ημ αθδεέξ πενζεπυιεκμ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ, ηαζ αθεηένμο ημ ένβμ ημο εα επαθίεηαζ ζε επανηή εθεβηηζηά ηεηιήνζα 

ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο 330
24

. Όθα ηα παναπάκς μδδβμφκ ημκ 

μνηςηυ εθεβηηή κα ζοιθςκήζεζ ιε ηδκ δίηαζδ εζηυκα απυ ηάεε μοζζχδδ πθεονά ηςκ 

θμβζζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ιάθζζηα πςνίξ ηαιζά παναηήνδζδ ή αιθζαμθία. 

2. Γνώμη με επιθύλαξη. Δάκ μ μνηςηυξ θμβζζηήξ δζαπζζηχζεζ ζε δζάθμνα 

ζδιεία ηςκ εθεβηηζηχκ ημο εκενβεζχκ υηζ είηε δεκ ιπμνεί κα ζοβηεκηνχζεζ ηζξ 

απμδείλεζξ πμο πνεζάγεηαζ είηε οπάνπμοκ ζδιακηζηήξ αλίαξ θάεδ πμο κα είβμοκ ηδκ 

αλζμπζζηία ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ηυηε ζίβμονα εα πνέπεζ κα δζαθμνμπμζεί 

ηδ βκχιδ ημο ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο 705
25

.  

Πναηηζηά αοηυ ζδιαίκεζ υηζ βζα κα εηθνάζεζ βκχιδ ιε επζθφθαλδ, μ ελςηενζηυξ 

έθεβπμξ ηαηέθδλε ζε ζφιθςκδ βκχιδ ιε υζα απεζημκίγμοκ μζ θμβζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

ςξ απυννμζα ηςκ δζαδζηαζζχκ ημο αθθά επζθοθάζζεηαζ ςξ πνμξ έκα ή πενζζζυηενα 

εέιαηα ηα μπμία απυ ιυκα ημοξ δεκ ανημφκ βζα κα νίλμοκ ημ ζφκμθμ ηδξ αλζμπζζηίαξ 

αοηχκ. Σα εέιαηα αοηά ιπμνεί κα αθμνμφκ ζοκήεςξ ηδκ έθθεζρδ ζοθθμβήξ 

απμδεζηηζηχκ ζημζπείςκ βζα ζοβηεηνζιέκμοξ θμβανζαζιμφξ υπςξ βζα πανάδεζβια ημ 

οπυθμζπμ ηδξ αλίαξ ηςκ ιεκυκηςκ απμεειάηςκ. Αηυιδ δφκακηαζ κα αθμνμφκ θάεδ 

πμο έπμοκ εκημπζζηεί ηαηά ηδκ εθανιμβή ηςκ θμβζζηζηχκ δζαηάλεςκ αθθά δ Γζμίηδζδ 

ιεηά απυ οπυδεζλδ ημο μνηςημφ θμβζζηή δεκ δζυνεςζε.  

Αοηυ πμο εα πνέπεζ κα επζζδιακεεί είκαζ υηζ αοηέξ μζ παναηδνήζεζξ πμο είκαζ μζ 

αζηίεξ πμο επζθοθάζζεηαζ εκ ιένεζ μ ελςηενζηυξ εθεβηηήξ δεκ ανημφκ απυ μοζζχδδ 

άπμρδ κα δζααάθθμοκ ηδκ δίηαζδ εζηυκα ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, αθθά 

απμηεθμφκ ζδιεία πνμζμπήξ ηαζ πεναζηένς δζενεφκδζδξ βζα υθμοξ ημοξ πνήζηεξ πμο 

ακηθμφκ πθδνμθμνίεξ πνμξ δζηυ ημοξ υθεθμξ απυ ηζξ ηαηαζηάζεζξ αοηέξ.  

3. Απνηηική γνώμη. Αθμνά ιζα ζδζαίηενδ ανκδηζηή ελέθζλδ βζα ηδκ ίδζα ηδκ 

επζπείνδζδ πμο δ Γζμίηδζδ εα πνέπεζ κα απμθφβεζ ιε ηάεε ηυζημξ. ηδκ πενίπηςζδ 

αοηή, μ μνηςηυξ εθεβηηήξ δζαπζζηχκεζ υηζ μζ θμβζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ δεκ έπμοκ 

ηαηανηζζηεί ζφιθςκα ιε ημ ζζπφμκ πθαίζζμ πνδιαημμζημκμιζηήξ ακαθμνάξ ηαζ 

ζοκεπχξ δεκ ιπμνεί κα ζοιθςκήζεζ ιε ηα δδιμζζεοιέκα ζημζπεία. Αοηυ ζοιααίκεζ 
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υηακ ημ εθεβηηζηυ ένβμ ημο μνηςημφ θμβζζηή ηαηαθήβεζ ζε ζοβηέκηνςζδ ακεπανηχκ 

ηεηιδνίςκ ή υηακ ηα θάεδ πμο εκημπίγμκηαζ είηε λεπςνζζηά ημ ηαεέκα είηε ζοθθμβζηά 

υθα ιαγί είκαζ ηυζμ ζδιακηζηά ηαζ δζάποηα ιέζα ζηζξ θμβζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, πμο 

έπμοκ δζααάθθεζ ηδ δίηαζδ εζηυκα ημοξ απυ μοζζχδδ άπμρδ. Η ηεθεοηαία παναηήνδζδ 

ιπμνεί κα αθμνά θάεμξ εθανιμβή ιζαξ θμβζζηζηήξ πμθζηζηήξ ζε ιεβάθμ ανζειυ 

θμβανζαζιχκ ή ιδ επανηή θήρδ παναζηαηζηχκ πμο κα αζηζμθμβμφκ έκα ιεβάθμ 

ιένμξ ηςκ ειπμνζηχκ ζοκαθθαβχκ ιε ηνυπμ πμο δ δζαζηαφνςζδ ημοξ κα ηαείζηαηαζ 

αδφκαηδ. 

4. Άπνηζη γνώμηρ. Η ηεθεοηαία εηδμπή ηδξ έηθναζδξ βκχιδξ απυ πθεονάξ 

μνηςημφ θμβζζηή είκαζ ηυζμ άζπδιδ βζα ηδκ ίδζα ηδκ επζπείνδζδ, πμο ηίεεηαζ εέια βζα 

πμζμ θυβμ μ εθεβηηήξ πνμζηαθέζηδηε ζε ελςηενζηυ έθεβπμ. ηδκ πενίπηςζδ άνκδζδξ 

βκχιδξ, μ ακελάνηδημξ εθεβηηήξ δεκ δέπεηαζ κα εηθνάζεζ ηαιία βκχιδ επί ηςκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ μφηε εεηζηή μφηε ανκδηζηή, δδθαδή επζζήιςξ 

δδιμζζεφεζ ηαζ οπμβνάθεζ υηζ δεκ παίνκεζ εέζδ ηαζ ημ εθεβηηζηυ ένβμ δεκ είπε 

απμηέθεζια. Πνυηεζηαζ βζα αδοκαιία έηθναζδξ βκχιδξ, αθμφ ζηδκ μοζία μζ 

απμηθίζεζξ απυ ηδ κμιμεεζία είκαζ ζε ηέημζμ αάεμξ, αλία ηαζ ζδιαζία πμο μ μνηςηυξ 

εθεβηηήξ δεκ δφκαηαζ κα δζαπζζηχζεζ ηζ  επζπηχζεζξ έπμοκ βζα ηζξ θμβζζηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ζοκεπχξ πνμηζιά κα ιδκ εηθένεζ ηαιία άπμρδ.  

 

3.5 σεδιαζμόρ εξυηεπικού ελέγσος 

 

Ο ζπεδζαζιυξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ μ εηάζημηε ελςηενζηυξ έθεβπμξ εα 

εθανιμζηεί ζε ιζα μκηυηδηα είκαζ ημ πνχημ αήια ζηδκ ακάθδρδ ημο ένβμο αοημφ 

απυ πθεονάξ μνηςημφ εθεβηηή. Ο θυβμξ είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ιζα πεπαηδιέκδ 

βναιιή εθανιμβήξ ελςηενζημφ εθέβπμο, αθθά εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζε αάεμξ 

ελεζδίηεοζδ ζηα παναηηδνζζηζηά ηαζ ζημοξ ηζκδφκμοξ πμο πανμοζζάγεζ δ εηάζημηε 

εηαζνία, χζηε μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ κα εθάπηεηαζ πάκς ζε αοηά. Δπμιέκςξ, πανυθμ 

πμο μζ ζηυπμζ παναιέκμοκ μζ ίδζμζ ζε ηάεε πενίπηςζδ, μ ζπεδζαζιυξ ηδξ οθμπμίδζήξ 

ημοξ δζαθμνμπμζείηαζ ακά επζπείνδζδ. Γζα αοηυ ηαζ μ ελςηενζηυξ εθεβηηήξ εα πνέπεζ 

κα δζαεέηεζ επαββεθιαηζζιυ ηαζ ειπεζνία χζηε κα ηαηαθήβεζ ζημκ ηαηάθθδθμ 

ζπεδζαζιυ εθανιμβήξ ηςκ εθεβηηζηχκ δζενβαζζχκ ακά πενίπηςζδ εηαζνίαξ.  
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3.5.1 Πποζδιοπιζμόρ επιπέδος κινδύνος ελέγσος 

 

φιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο300
26

, μ εθεβηηήξ θένεζ πνμζςπζηή εοεφκδ 

βζα ημ ζπεδζαζιυ εθέβπμο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαηεφεοκζδ μδδβζχκ πμο εα 

αημθμοεήζεζ υθδ δ μιάδα εηηέθεζδξ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο θεζημονβχκηαξ ςξ 

ζηναηδβζηυ πθάκμ. Ο ζπεδζαζιυξ αοηυξ ηαηεοεφκεζ ηδκ μιάδα κα δχζεζ ιεβαθφηενδ 

πνμζμπή ζηα ζδιεία πμο αολάκεζ δ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ πμθθχκ ζθαθιάηςκ υπςξ 

βζα πανάδεζβια ζηδκ μιάδα ηςκ παβίςκ εάκ ιζα επζπείνδζδ έπεζ πμθθά ζδζυηηδηα 

πενζμοζζαηά ζημζπεία ή ζηδκ μιάδα ηςκ απμεειάηςκ, εάκ ιζα άθθδ μκηυηδηα έπεζ 

ζδζαίηενδξ θφζδξ ηαζ αλία ειπυνεοια υπςξ ημ πεηνέθαζμ.  

Δπζπνμζεέηςξ,  μ ζπεδζαζιυξ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο ελοπδνεηεί ημκ εθεβηηή κα 

ιεζχζεζ ηα εκδεπυιεκα πνμαθήιαηα πμο εα ζοκακηήζεζ αημθμοεχκηαξ 

αοημιαημπμζδιέκεξ ηαζ επαθδεεφζζιεξ δζαδζηαζίεξ, εκχ ηαοηυπνμκα ημο επζηνέπεζ κα 

επμπηεφεζ ημ ένβμ ηδξ μιάδαξ ημο, ακαεέημκηαξ ηάπμζμ ιένμξ ημο ζπεδζαζιμφ αοημφ 

ζε οθζζηαιέκμοξ πνμξ εηηέθεζδ.  

Με αάζδ ηζξ ίδζεξ δζαηάλεζξ μ ζπεδζαζιυξ εκυξ εθέβπμο ηςκ θμβζζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ αήιαηα (Αθδθακηήξ, 2019): 

1. Κάπμζεξ πνχζιεξ πνμηαηανηηζηέξ εκένβεζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάεεζδ 

ημο ένβμο απυ ημοξ ιεηυπμοξ ιζαξ επζπείνδζδξ πνμξ ημκ μνηςηυ εθεβηηή. ημ 

πθαίζζμ αοηυ, ζογδημφκηαζ εέιαηα απαζηήζεςκ ηαζ ηονίςξ οζμεέηδζδξ ημο ηχδζηα 

δεμκημθμβίαξ χζηε ζε ηάεε πενίπηςζδ κα δζαζθαθζζηεί δ ακελανηδζία ημο εθεβηηή 

ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο. 

2. Σμ επυιεκμ αήια αθμνά ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ζπεδζαζιμφ ημο εθεβηηζημφ 

πθάκμο, δδθαδή ηδκ ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ αδιάηςκ πμο εα αημθμοεδεμφκ ηαηά 

ημκ ελςηενζηυ έθεβπμ, αθμφ πνχηα μ μνηςηυξ εθεβηηήξ αλζμθμβήζεζ ζε πνμζςπζηυ 

επίπεδμ ηαζ ιε αάζδ ηδκ επαββεθιαηζηή ημο ειπεζνία ηαζ ηνίζδ υθμοξ ημοξ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημ ένβμ ημο. Δπίζδξ, ζοκοπμθμβίγεζ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ 

ηαζ υθμοξ ημοξ οθζημφξ ηαζ άοθμοξ πυνμοξ πμο έπεζ ζηδ δζάεεζδ ημο 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ηςκ οθζζηαιέκςκ ημο, πνμηεζιέκμο κα εέζεζ ημ πνμκζηυ 

μνίγμκηα ηαζ ηζξ επζιένμοξ εθεβηηζηέξ δζενβαζίεξ πμο πνυηεζηαζ κα εηηεθεζημφκ.  
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3. Αημθμοεεί ημ ζηάδζμ ηδξ ηεηιδνίςζδξ, πμο υπςξ έπεζ ήδδ εζπςεεί είκαζ 

ελέπμοζαξ ζδιαζίαξ ηαεχξ επζηονχκεζ υθμ ημ εθεβηηζηυ ένβμ ςξ πνμξ ηδκ μνευηδηα 

ηδξ έηθναζδξ βκχιδξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ αθμνά ηδ θμβζηή ελήβδζδ ημο 

πνμδβμφιεκμο αήιαημξ, δδθαδή βζα πμζμ θυβμ επζθέπηδηε αοηυ ημ ζπέδζμ ελςηενζημφ 

εθέβπμο ηαζ ιε πμζα πνμμπηζηή. 

4. ημ ηέθμξ, οπάνπμοκ ηαζ ηάπμζα άθθα γδηήιαηα πμο πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ 

υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ επζημζκςκία ιε ημκ πνμδβμφιεκμ μνηςηυ εθεβηηή χζηε κα 

θάαεζ ημ θάηεθμ εθέβπμο ηςκ παθαζμηένςκ εηχκ η.ά. 

 

3.5.2 Δύπεζη και επαγγελμαηική εκηίμηζη λογιζηικών ζθαλμάηυν 

 

Βαζζηυ ηνζηήνζμ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ημο ελςηενζημφ έθεβπμο είκαζ ημ πενζεπυιεκμ 

ηαζ δ έηηαζδ ηςκ ηζκδφκςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηάεε μκηυηδηα ηαζ ιάθζζηα ζε ααειυ 

πμο κα επδνεάγεζ ηδ θενεββουηδηα ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηδξ. Δπμιέκςξ, 

υθμξ μ ζπεδζαζιυξ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο πμο εα αημθμοεήζεζ, ααζίγεηαζ ζημ 

ααειυ ηαζ ζημ φρμξ ηςκ ηζκδφκςκ πμο δζαεέηεζ δ ίδζα ςξ επζπείνδζδ. Αοηυ πμο 

πνέπεζ κα επζζδιακεεί είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηυζμ δ εφνεζδ υζμ ηαζ δ εηηίιδζδ αοηχκ 

πμο επδνεάγεζ ιάθζζηα ηδκ πμνεία ημο εθεβηηζημφ ένβμο, επαθίεηαζ ζηδκ ηνζηζηή 

αλζμθυβδζδ πμο εα επζδείλεζ μ μνηςηυξ εθεβηηήξ ηαζ οπυ ημ πνίζια ηδξ ηαεανά 

επαββεθιαηζηήξ ημο ζηαδζμδνμιίαξ. 

Ακαθοηζηυηενα, ημ Γζεεκέξ ΠνυηοπμΔθέβπμο315
27

 μνίγεζ υηζ μ εθεβηηήξ εα πνέπεζ κα 

πνμζδζμνίγεζ ζε πμζμοξ ηζκδφκμοξ εηηίεεηαζ ιζα επζπείνδζδ ζοκδοαζηζηά υιςξ ιε ημ 

εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ αοηήξ, ημκίγμκηαξ ηδκ ελεζδίηεοζδ πμο πνέπεζ 

κα επζδείλεζ ζηδκ εηάζημηε ακάεεζδ εθέβπμο. Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζαδζηαζία 

πνμζδζμνζζιμφ ημο μοζζχδμοξ ζθάθιαημξ δδθαδή ημο ααειμφ ακαηνίαεζαξ ζε 

πνδιαηζηή αλία πμο ιπμνεί κα πενζθαιαάκεηαζ ιειμκςιέκα ή ζοθθμβζηά ζε 

δζάθμνμοξ θμβανζαζιμφξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ πμο εα έπεζ ςξ 

απμηέθεζια κα ιδκ πανμοζζάγεζ εφθμβα απυ ηάεε άπμρδ ηδκ αθήεεζα ηςκ 

θμβζζηζηχκ ιεβεεχκ. Η πνήζδ ημο μοζζχδμοξ ιεβέεμοξ αθμνά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ 

εονδιάηςκ βζα ημ ααειυ ηςκ ακαθδεεζχκ πμο δζαεέημοκ ηαζ ζε δεφηενμ πνυκμ, ηδκ 
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επίδναζδ ηςκ ακαηνζαεζχκ αοηχκ βζα ηδκ μοζία ηαζ ηδκ εβηονυηδηα ηςκ μζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ
28

. 

Όπςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ ημ ηζ εεςνείηαζ μοζζχδεξ ιέβεεμξ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

επαββεθιαηζηή άπμρδ ηαζ πνμζςπζηή ακηίθδρδ ημο μνηςημφ εθεβηηή ηαηά ημ 

ζπεδζαζιυ ημο εθέβπμο, πμο πεναζηένς εα επδνεάζεζ ηδκ επίζδιδ Έηεεζδ Δθέβπμο 

ηαζ άνα ηδ θήρδ απμθάζεςκ ηςκ πνδζηχκ πμο εα θάαμοκ αοηή ηδκ πθδνμθυνδζδ. 

ε αοηή ηδ θμβζηή, εα πνέπεζ κα ζοκεηηζιήζεζ ζε πμζα ημκδφθζα ηςκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ εκηάζζμκηαζ πζμ ζμαανμί επζπεζνδιαηζημί 

ηίκδοκμζ ηαζ κα δζαιμνθχζεζ ακάθμβα ημ μοζζχδεξ ιέβεεμξ ςξ ιέηνμ ηδξ ενιδκείαξ 

ημοξ
29

. Γζα κα ζηεθηεί αοηή δ δζαδζηαζία ιε επζηοπία εα πνέπεζ μ μνηςηυξ θμβζζηήξ 

κα θάαεζ οπυρδ ημο ηζξ εζςηενζηέξ δζηθείδεξ ηδξ εηάζημηε εηαζνίεξ, ηδ ζμαανυηδηα 

ηςκ ηζκδφκςκ πμο αοηή ακηζιεηςπίγεζ απυ ημ ζφκμθμ ημο ηθάδμο ζημ μπμίμ 

δναζηδνζμπμζείηαζ ηαζ ηοπυκ ελεζδζηεοιέκα παναηηδνζζηζηά πμο δζαεέηεζ, ζφιθςκα 

ιε ημ Γζεεκέξ ΠνυηοπμΔθέβπμο315
30

.  

ε ζοκέπεζα ηςκ ακςηένς, ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο320
31

 μνίγεζ πςξ ημ μοζζχδεξ 

ιέβεεμξ εα πνέπεζ κα πνμζδζμνζζηεί ιε ηδ δέμοζα επαββεθιαηζηή πνμζμπή ηαεχξ εάκ 

μζ παναθείρεζξ πμο οπάνπμοκ ζηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ δεκ εκημπζζημφκ θυβς 

θάεμοξ ζημκ οπμθμβζζιυ ημο, εα δζααάθθμοκ ηδ θήρδ απμθάζεςκ ηςκ αηυιςκ πμο 

εα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ Έηεεζδ Δθέβπμο. Αηυιδ, ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυηοπμ 

ακαθένεηαζ πςξ μ μνηςηυξ εθεβηηήξ εα πνέπεζ κα θάαεζ οπυρδ ημο ημ ζφκμθμ ηςκ 

ιεηυπςκ ζημοξ μπμίμοξ ακαθένεηαζ ςξ εκζαία μιάδα ιε ημζκέξ ακάβηεξ 

πθδνμθυνδζδξ ακελάνηδηα εάκ ηάπμζμξ απυ αοημφξ εκδεπμιέκςξ κα έπεζ ηαζ 

δζαθμνεηζηέξ απαζηήζεζξ.  

                                                           
28

Ρμφζζμο Ρ, (2015), Οςζιώδερ μέγεθορ (materiality) βάζει ηων ΔΠΕ, άνενμ ζημ πενζμδζηυ 

AccountancyGreece, δζαεέζζιμ ζημ 

https://www.accountancygreece.gr/%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%B4%CE%

B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%83-materiality-

%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B4%CF%80%CE%B5/ 
29

Ρμφζζμο Ρ, (2015), Οςζιώδερ μέγεθορ (materiality) βάζει ηων ΔΠΕ, άνενμ ζημ πενζμδζηυ 

AccountancyGreece, δζαεέζζιμ ζημ 

https://www.accountancygreece.gr/%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%B4%CE%

B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%83-materiality-

%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B4%CF%80%CE%B5/ 
30

∆ζεεκήΟµμζπμκδία Λμβζζηχκ (IFAC), (2010), Διεθνή ππόηςπα έλεγσος και διεθνή ππόηςπα δικλείδων 

ποιόηηηαρ, δζαεέζζιμ ζημ https://www.taxheaven.gr/attachment/114, ζεθ 297 
31

∆ζεεκήΟµμζπμκδία Λμβζζηχκ (IFAC), (2010), Διεθνή ππόηςπα έλεγσος και διεθνή ππόηςπα δικλείδων 

ποιόηηηαρ, δζαεέζζιμ ζημ https://www.taxheaven.gr/attachment/114, ζεθ 357 

https://www.taxheaven.gr/attachment/114
https://www.taxheaven.gr/attachment/114


 
51 

οκεπχξ, ιε αάζδ ηδκ ακςηένς ζοθθμβζζηζηή, μπμζμδήπμηε ζθάθια εκημπζζηεί κα 

οπενααίκεζ ημ μοζζχδεξ ιέβεεμξ πμο έπεζ ηαεμνζζηεί ζημ ζπεδζαζιυ ημο ελςηενζημφ 

εθέβπμο μδδβεί ημκ μνηςηυ θμβζζηή κα δζαθμνμπμζήζεζ ηδ βκχιδ ημο βζα ημ εέια 

αοηυ ηαζ κα ημ δδιμζζεφζεζ ζηδκ έηθναζδ βκχιδ ιε επζθφθαλδ. Αοηυ απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά δεκ ζοκεπάβεηαζ υηζ πμθθά θάεδ ιζηνυηενμο αεθδκεημφξ ζε αλία απυ ημ 

μοζζχδεξ ιέβεεμξ δεκ ιπμνμφκ κα είκαζ αημιζηά ή ζοθθμβζηά επμοζζχδδ, ιε 

απμηέθεζια μ ελςηενζηυξ εθεβηηήξ κα πνμααίκεζ ζε έθεβπμ ηδξ θφζδξ ημοξ ζε 

πενίπηςζδ ιδ δζυνεςζήξ ημοξ ηαζ ιεηά κα πάνεζ εέζδ ζπεηζηά ιε ηδ ζπμοδαζυηδηά 

ημοξ
32

. 

Δπζπνμζεέηςξ, ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο320
33

 οπμβναιιίγεζ πςξ ημ μοζζχδεξ 

ιέβεεμξ είκαζ έκα πνδιαηζηυ πμζυ πμο δεκ παναιέκεζ ζηάζζιμ ςξ ηνζηήνζμ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ παναθείρεςκ πμο εκημπίγμκηαζ, αθθά εα πνέπεζ κα 

επακαπνμζδζμνίγεηαζ αηυια ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο, 

υπμηε μζ πενζζηάζεζξ ημ επζαάθθμοκ. Αοηή  δ δοκαιζηή ημο μοζζχδμοξ ιεβέεμοξ ςξ 

πνμξ ηδκ αθθαβή ημο ζε αλία είκαζ ηαζ πμο εα ελαζθαθίζεζ ζηζξ εθεβηηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ υηζ, αθεκυξ, είκαζ ζςζηέξ ηαζ αθεηένμο, οθμπμζμφκ ημοξ εθεβηηζημφξ 

ζηυπμοξ πμο έπμοκ ηεεεί. Γζα ημ θυβμ αοηυ, δ επαββεθιαηζηή ηνίζδ ηαζ μ ηνυπμξ πμο 

εα ακηζιεηςπίζεζ ηάεε επζπείνδζδ δζαηεηνζιέκα είκαζ ζημζπεία πμο αθμνμφκ 

πνμζςπζηά ημκ μνηςηυ εθεβηηή ηαζ δζαιμνθχκμοκ απυθοηα ηδκ πμζυηδηα ημο 

εθεβηηζημφ ημο ένβμο ςξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηα πμο πανμοζζάγεζ.  

 

3.5.3 ςγκένηπυζη ηεκμηπίυν και δημιοςπγία θακέλος ελέγσος 

 

Η ζοβηέκηνςζδ ηεηιδνίςκ αθμνά ίζςξ ηδ πζμ ζδιακηζηή δζαδζηαζία επζηφνςζδξ ηςκ 

εονδιάηςκ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο, ηαεχξ επζαεααζχκεζ ηδκ ενβαζία ημο μνηςημφ 

θμβζζηή απυ πθεονάξ πενζεπυιεκμο ηαζ πμζυηδηαξ. Σμ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο 

500
34

 μνίγεζ ημ πενζεπυιεκμο ημο εθεβηηζημφ ηεηιδνίμο οπμδεζηκφμκηαξ υηζ μ 
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μνζζιυξ αοηυξ αθμνά ημ ζφκμθμ ηςκ απμδεζηηζηχκ ζημζπείςκ πμο εα ζοθθεβμφκ ηαηά 

ηδκ οθμπμίδζδ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ςξ εθεβηηζηυ ηεηιήνζμ ιε αάζδ ημ πνυηοπμ αοηυ είκαζ 

μπμζαδήπμηε απυδεζλδ ή πθδνμθμνία πμο ιπμνεί κα δζαζηαονςεεί, ζοθθέλεζ μ 

μνηςηυξ εθεβηηήξ ηαζ ιε αάζδ ηα μπμία εα ελάβεζ ημ πυνζζια εθέβπμο. Σα εθεβηηζηά 

ηεηιήνζα εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα ηαζ ζπεηζηά ιε ημ ακηζηείιεκμ εθέβπμο 

πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ κα αζηζμθμβήζμοκ ηα πμνίζιαηα εθέβπμο πμο δδιμζζεφεζ μ 

μνηςηυξ εθεβηηήξ ηαζ κα ηα επζαεααζχζμοκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ςξ απμδεζηηζηά 

ζημζπεία εθέβπμο μνίγεηαζ μπμζμδήπμηε δεδμιέκμ ιπμνεί κα ακηθδεεί απυ ηάεε ανπείμ 

ή άθθμ έββναθμ πμο κα ζοκδέεηαζ υιςξ ιε ηνυπμ εφθμβμ ζημκ μζημκμιζηυ έθεβπμ πμο 

πναβιαημπμζεί μ μνηςηυξ θμβζζηήξ, πςνίξ ημ πνυηοπμ κα ηαημκμιάγεζ ηζξ πδβέξ 

άκηθδζδξ ηςκ εθεβηηζηχκ ηεηιδνίςκ. 

ηδκ ίδζα ζοθθμβζζηζηή, ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο 500
35

 εέηεζ εέια πμζυηδηαξ 

εθεβηηζηχκ ηεηιδνίςκ, ςξ πνμξ ημ πυζεξ απμδείλεζξ εα πνέπεζ κα ζοθθέβμοκ 

ανζειδηζηά πνμηεζιέκμο δ ηεηιδνίςζδ ηδξ Έηεεζδξ Δθέβπμο κα είκαζ επανηήξ ηαζ 

πθήνδξ. ε αοηυ ημ πκεφια, ημ πνυηοπμ δεκ μνίγεζ ζοβηεηνζιέκδ πμζυηδηα αθθά 

οπμβναιιίγεζ ηδκ πνμζςπζηή ζοιαμθή ημο μνηςημφ εθεβηηή ζηδ ζοβηέκηνςζδ 

αοηχκ ηςκ ηεηιδνίςκ πμο είκαζ ανηεηά βζα κα ενιδκεφζμοκ ιε απυθοηα μνευ ηνυπμ 

ηδκ πμζυηδηα ηςκ εονδιάηςκ πμο έπμοκ εκημπζζηεί, δζαπζζηχκμκηαξ βζα ιζα αηυιδ 

θμνά πςξ δ πνμζςπζηυηδηα ημο αηυιμο πμο αζηεί ημκ ελςηενζηυ έθεβπμ είκαζ 

άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ημ απμηέθεζια ημο.  

Έκα αηυιδ ζδιείμ ζημ μπμίμ εα πνέπεζ κα δμεεί πνμζμπή είκαζ δ ζοιπθήνςζδ ημο 

θαηέθμο εθέβπμο ιε επζπνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ πμο θαιαάκμκηαζ απυ ελςηενζημφξ 

ειπεζνμβκχιμκεξ, ζε πενζπηχζεζξ πμο μ μνηςηυξ εθεβηηήξ δεκ δζαεέηεζ ηζξ 

ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ βζα κα δζαζηαονχζεζ ημ οπυθμζπμ εκυξ θμβανζαζιμφ. ε 

αοηέξ ηζξ πενζζηάζεζξ, ςξ εθεβηηζηά ηεηιήνζα εεςνμφκηαζ ηα πμνίζιαηα 

ειπεζνμβκςιυκςκ, έββναθεξ δζααεααζχζεζξ απυ ελςηενζημφξ ζοκενβάηεξ ηδξ 

επζπείνδζδξ, άθθα άημια ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ εηαζνίαξ πμο δζαεέημοκ ελεζδζηεοιέκδ 

βκχζδ πάκς ζε ζοβηεηνζιέκα εέιαηα, δζάθμνεξ επζεεςνήζεζξ ηαζ άθθα ζοκαθή 

έββναθα πμο αζηζμθμβμφκ ηδ βκχιδ πμο εα εηθνάζεζ μ μνηςηυξ θμβζζηζηήξ βζα ηδκ 

εφθμβδ εζηυκα απυ ηάεε μοζζχδδ άπμρδ ηςκ θμβζζηζηχκ ηαηαζηάζεςκ. 
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Μάθζζηα πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, ημ Γζεεκέξ Πνυηοπμ Δθέβπμο 620
36

 ακαθένεηαζ 

ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μ μνηςηυξ εθεβηηήξ εα μνίζεζ ηάπμζμ εζδήιμκα βζα ηδ 

δζαζηαφνςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ εκυξ ημκδοθίμο, πμο 

μ ίδζμξ δεκ ιπμνεί κα ελαηνζαχζεζ, βζα πανάδεζβια ημ αάνμξ ηαζ ηδκ αλία ημο 

πεηνεθαίμο ή ημο πνοζμφ ςξ ηεθζηή αλία απμεειάηςκ ημο εκενβδηζημφ ιζαξ 

μκηυηδηαξ. Σμκίγεζ υηζ ημ πυνζζια ημο ειπεζνμβκχιμκα εα απμηεθέζεζ έκα αηυιδ 

εθεβηηζηυ ηεηιήνζμ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ βκχιδξ ημοξ, εκχ είκαζ εηείκμξ πμο εα 

επζηαθεζηεί ηδκ αμήεεζα ημο υηακ μζ ζοκεήηεξ ημ απαζημφκ αθμφ θένεζ ημ αάνμξ ηαζ 

ηδκ εοεφκδ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο.  

 

Κεθάλαιο ΙV: ςμβολή εζυηεπικού ελέγσος ζηην αποηελεζμαηική εθαπμογή ηος 

εξυηεπικού ελέγσος 

4.1 Η αλληλεξάπηηζη μεηαξύ εζυηεπικού και εξυηεπικού ελέγσος 

ηζξ ζφβπνμκεξ επζπεζνήζεζξ είκαζ ζδιακηζηυ κα οπάνπεζ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ 

δζενβαζζχκ ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο. Η ζοκενβαζία αοηή, αμδεά 

ημο εζςηενζημφξ εθεβηηέξ κα εκδιενςεμφκ ηαζ κα αλζμθμβήζμοκ ημκ εθεβηηζηυ 

ηίκδοκμ, εκχ πανάθθδθα πανέπεζ ζημοξ ελςηενζημφξ εθεβηηέξ ηδκ δοκαηυηδηα κα 

πεναηχζμοκ ηδκ δζαδζηαζία ημο εθέβπμο ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ιε 

ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ αλζμπζζηία
3738

.  

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, δ ζδιακηζηυηδηα ηδξ αθθδθεπίδναζδξ αοηήξ βίκεηαζ μθμέκα ηαζ 

ιεβαθφηενδ, ηαεχξ έπεζ εκζζποεεί δ ακηίθδρδ υηζ έκα ζζπονυ ζφζηδια εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ «ελαζθαθίγεζ» ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ιίαξ πζεακήξ 

εηαζνζηήξ ηαηάννεοζδξ. 

Πνμηεζιέκμο κα μνζμεεηήζεζ ηακείξ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ 

εθέβπμο είκαζ ζδιακηζηυ κα ελεηαζεμφκ μζ μιμζυηδηεξ ηαζ μζ δζαθμνέξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.  
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4.1.1 Ομοιόηηηερ 
 

Οζ ηονζυηενεξ μιμζυηδηεξ ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ςξ ελήξ:  

1. φιθςκα ιε ημκ Sawyer (2003)
39

, ημζκυ ζδιείμ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ 

ελςηενζημφ εθέβπμο απμηεθεί μ επζπεζνδζζαηυξ ηίκδοκμξ μ μπμίμξ επδνεάγεζ 

ελίζμο ηαζ ηα δφμ είδδ εθέβπμο.  

2. Η ζδιακηζηυηδηα ηδξ ακελανηδζίαξ ημο εθεβηηή είκαζ εειεθζχδδξ ηαζ ζηζξ 

δφμ πενζπηχζεζξ εθέβπμο. 

3. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δζαδζηαζζχκ ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο ελςηενζημφ 

εθέβπμο πανμοζζάγμκηαζ ιέζς εηεέζεςκ ηςκ εθεβηηχκ. 

4. Συζμ μ εζςηενζηυξ υζμ ηαζ μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ μνζμεεηείηε απυ ηα δζεεκή 

εθεβηηζηά πνυηοπα. Μέζς αοηχκ ηςκ πνμηφπςκ ηαζ ιέζς ημο ηχδζηα 

δεμκημθμβίαξ ηίεεκηαζ μζ ηακυκεξ ηαζ μζ μδδβίεξ δζεκένβεζαξ ηδξ εθεβηηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ. 

5. Καζ μζ δφμ ιμνθέξ εθέβπμο εκδζαθένμκηαζ βζα ημ ζφζηδια εζςηενζημφ 

εθέβπμο πμο οπάνπεζ ζηδκ εηάζημηε πνμξ έθεβπμ μζημκμιζηή ιμκάδα. 

4.1.2 Γιαθοπέρ 
  

Μέζα απυ ηδκ ένεοκα ηδξ αζαθζμβναθίαξ πνμέηορακ μζ ηονζυηενεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο μζ μπμίεξ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ παναηάης:  

1. Σμ πεδίμ ενβαζίαξ ημο εζςηενζημφ εθεβηηή δζαθένεζ απυ εηείκμ ημο 

ελςηενζημφ. ημπυξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ δ ιεθέηδ ηδξ μνβάκςζδξ, 

ηςκ ζηυπςκ, ηδ δζαπείνζζδ πζεακχκ ηζκδφκςκ, ηαζ ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Απεκακηίαξ, μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ, 

ελεηάγεζ απμηθεζζηζηά ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, πανέπμκηαξ ιζα πζμ 

μθμηθδνςιέκδ ηαζ ζθαζνζηή άπμρδ βζα ηα γδηήιαηα ηδξ μζημκμιζηήξ 

ιμκάδαξ ιε αάζδ ηα δεδμιέκα πμο ελεηάγμκηαζ. 

2. Ο  ελςηενζηυξ έθεβπμξ αζπμθείηαζ απμηθεζζηζηά ιε ηζξ δζενβαζίεξ πμο 

επδνεάγμοκ ηα μζημκμιζηά ιεβέεδ ηδξ επζπείνδζδξ, ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ηζξ 

επζδυζεζξ ηδξ. Δκ ακηζεέζεζ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ αζπμθείηαζ ιε ημ ζφκμθμ 

ηςκ ζοκαθθαβχκ πμο δζεκενβμφκηαζ απυ ηδκ επζπείνδζδ. 
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55 

3. Οζ ζηυπμζ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ εθεβηηχκ δζαθένμοκ. ηδκ ιεκ 

πενίπηςζδ ηςκ εζςηενζηχκ εθεβηηχκ, μζ ζηυπμζ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ 

Γζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηα επαββεθιαηζηά πνυηοπα. ηδκ 

δε πενίπηςζδ ηςκ ελςηενζηχκ εθεβηηχκ, μζ ζηυπμζ δζαιμνθχκμκηαζ απυ ηα 

Γζεεκή εθεβηηζηά πνυηοπα, εκχ πανάθθδθα μζ εθεβηηέξ δεκ απμηεθμφκ ιένμξ 

ηδξ μνβάκςζδξ αθθά δεζιεφμκηαζ απυ αοηή. 

4. Η ζοπκυηδηα ιε ηδκ μπμία πναβιαημπμζείηαζ μ έθεβπμξ απμηεθεί αηυια ιία 

απυ ηζξ δζαθμνέξ πμο ζοκακηχκηαζ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ 

εθέβπμο, ηαεχξ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ πναβιαημπμζείηαζ ηαε’υθδ ηδκ δζάνηεζα 

ημο μζημκμιζημφ έημοξ, αημθμοεχκηαξ ηα εεζπίζιαηα ημο μνβακζζιμφ 

ακάθμβα ιε ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ εηάζημηε δναζηδνζυηδηαξ, εκχ μ 

ελςηενζηυξ έθεβπμξ πναβιαημπμζείηαζ ζε εηήζζα αάζδ. 

5. Η πνμζέββζζδ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ μθζζηζηή, ηαεχξ αζπμθείηαζ ιε 

υθεξ εηείκεξ ηζξ πηοπέξ πμο επδνεάγμοκ ημ ζφζηδιά ημο, μνβακςηζηά. Οζ 

ελςηενζημφ εθεβηηέξ απυ ηδκ άθθδ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο 

ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο ημ μπμίμ επδνεάγεζ ημ πνδιαημμζημκμιζηυ 

ημιέα. 

6. Οζ δφμ ιμνθέξ εθέβπμο ακηζιεηςπίγμοκ δζαθμνεηζημφξ ηζκδφκμοξ. Γζα ημκ 

εζςηενζηυ έθεβπμ μ ηίκδοκμξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ 

δζενβαζζχκ ημο είκαζ πμθφ ορδθυξ. Γζα ημκ ελςηενζηυ έθεβπμ, απυ ηδκ άθθδ, 

μζ πθδνμθμνίεξ βζα ημοξ ηζκδφκμοξ, αλζμθμβμφκηαζ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πνμκζηήξ πενζυδμο, ηδξ θφζδξ, ημο εθέβπμο, ηαζ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ. 

7. Πένα απυ ηζξ δζαθμνέξ ζημοξ ηζκδφκμοξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ, οπάνπμοκ 

δζαθμνέξ ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ παναβυκηςκ πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ. 

φιθςκα ιε ημκ Colbert (1995)
40

μζ πανάβμκηεξ πμο ελεηάγμκηαζ απυ ημκ 

εζςηενζηυ έθεβπμ είκαζ:  

a. δ νεοζηυηδηα 

b. δ αφλδζδ ημο υβημο ζοκαθθαβχκ 

c. δ πίεζδ πνμξ ηδκ Γζμίηδζδ βζα ηδκ επίηεολδ ζηυπςκ 

d. μζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

e. ημ επίπεδμ ιδπακμνβάκςζδξ 
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f. δ δζαζπμνά (βεςβναθζηή) ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ 

g. δ επάνηεζα ημο ζοζηήιαημξ εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο 

h. ημ απμηέθεζια πνμδβμφιεκςκ εθέβπςκ 

i. μζ Ονβακςηζηέξ. Σεπκμθμβζηέξ, μζημκμιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ αθθαβέξ 

Ακηζεέηςξ, μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ επζηεκηνχκεηαζ απμηθεζζηζηά ζημοξ πανάβμκηεξ 

πμο επδνεάγμοκ ηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο απμηεθμφκ ημ ηφνζμ 

ακηζηείιεκμ ηδξ εθεβηηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

 

Β ΜΔΡΟ 

Κεθάλαιο V: Δπεςνηηική διαδικαζία επίδπαζηρ ηος εζυηεπικού ελέγσος ζηην 

διενέπγεια ηος εξυηεπικού 
 

ημ Α Μένμξ ηδξ ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ, ιεθεηήεδηε ημ πθαίζζμ ημο εζςηενζημφ ηαζ 

ελςηενζημφ εθέβπμο ηαεχξ ηαζ πςξ μζ δομ ιμνθέξ εηαζνζημφ εθέβπμο αθθδθεπζδνμφκ 

ηαζ ζοκενβάγμκηαζ. Πνμηεζιέκμο κα ηεηιδνζςεεί δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ 

ιμνθχκ εθέβπμο ζπεδζάζηδηε ηαζ πναβιαημπμζήεδηε αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ. Η 

ιεεμδμθμβία, ηαεχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ακαθφμκηαζ, πενζβνάθμκηαζ 

ηαζ παναηίεεκηαζ ζημ ηεθάθαζμ πμο αημθμοεεί.  

5.1 Μεθοδολογία και ζκοπόρ ηηρ επεςνηηικήρ διαδικαζίαρ 
 

Γζα ηδκ εηπθήνςζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ επζθέπεδηε κα πναβιαημπμζδεεί 

αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ιε ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ακάιεζα ζε δδιμζζεφζεζξ πμο 

ελεηάγμοκ ηδκ ζοιαμθή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ζηδκ δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ.  

Η αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ςξ ιέεμδμξ ένεοκαξ ζημπυ έπεζ ηδκ αλζμπμίδζδ 

οπάνπμοζαξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ. Όπςξ ακαθένεηαζ 

ζε ανηεηά ενεοκδηζηά ζοββνάιιαηα ηαζ ακαθμνέξ, δ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ 
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μνίγεηαζ ςξ «δ ζοζηδιαηζηή ελέηαζδ ηδξ ένεοκαξ πμο έπεζ δζελαπεεί ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ ιεθέηδξ»
41

.  

Η ζοββναθή ιίαξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί 

αημθμοεχκηαξ δφμ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ. Η πνχηδ πνμζέββζζδ εζηζάγεζ ζηζξ 

έκκμζεξ (ζφκεεζδ ενεοκχκ) εκχ δ δεφηενδ ζημκ ζοββναθέα (βναιιζηή πανμοζίαζδ 

ενεοκχκ)
42

.  

Ακαθοηζηυηενα, δ ιέεμδμξ ηδξ ζφκεεζδξ ενεοκχκ, μδδβεί ηδκ ακάθοζδ ζηδ 

μθμηθδνςιέκδ ζοβηνυηδζδ ζοκεεηζηήξ εζηυκαξ ηδξ οπάνπμοζαξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ 

«βκχζδξ» βζα ημ εέια οπυ δζενεφκδζδ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ απμηίιδζδ ηαζ ακάδεζλδ ημο 

ηεκμφ ηαζ ηςκ εθθείρεςκ ζηδκ οπάνπμοζα αζαθζμβναθία εοημθυηενδ, 

δζαιμνθχκμκηαξ έηζζ ηαθφηενα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ενεοκδηζηέξ ακάβηεξ.  

ηδκ πενίπηςζδ βναιιζηήξ πανμοζίαζδξ ενεοκχκ, εκ ακηζεέζεζ δδιζμονβείηαζ ιία 

πενζζζυηενμ απμζπαζιαηζηή εζηυκα ηδξ οπάνπμοζαξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ «βκχζδξ», 

δοζπεναίκμκηαξ έηζζ ηδκ απμηίιδζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ εθθείρεχκ ηδξ, ηαζ ηςκ 

ιεθθμκηζηχκ ενεοκδηζηχκ ακαβηχκ. 

Με αάζδ ηα παναπάκς, εεςνήεδηε υηζ βζα ηδκ ηαθφηενδ ελοπδνέηδζδ ηςκ ζηυπςκ 

ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ, εα πνδζζιμπμζδεεί δ ιέεμδμξ ηδξ αζαθζμβναθζηήξ 

ακαζηυπδζδξ ιε ηδκ ζφκεεζδ ενεοκχκ.  

ημπυξ ηδξ ενεοκδηζηήξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δ ιεθέηδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιεηαλφ 

εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο ηαζ δ επίδναζδ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ζηδκ 

δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ. Με αάζδ ημκ ζημπυ αοηυ, δζαιμνθχεδηακ ηα αηυθμοεα 

ενεοκδηζηά ενςηήιαηα:  

 Δπδνεάγεηαζ δ δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ εθέβπμο απυ ημκ εζςηενζηυ;  

 Πμζμζ πανάβμκηεξ/ηνζηήνζα ηίεεκηαζ απυ ημοξ ελςηενζημφξ εθεβηηέξ βζα κα 

απμθαζίζμοκ ζπεηζηά ιε ηδκ επζννμή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ζηδκ 

δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ. 
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5.2 Αναζκόπηζη άπθπυν  
 

Όπςξ πενζβνάθδηε παναπάκς, δ πανμφζα ενεοκδηζηή ενβαζία πνδζζιμπμζεί ηδκ 

ιέεμδμ ηδξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ βζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ακςηένς 

ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ. Απυ ηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε, επζθέπεδηακ 

έκηεηα (11) άνενα, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηέξ ιεεμδμθμβζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ιεηαλφ ημοξ, ηαεχξ επίζδξ δζελάβμοκ ηζξ ένεοκέξ ημοξ ζε δζαθμνεηζηέξ 

πενζμπέξ ημο ηυζιμο.  Με ηδκ επζθμβή ηςκ άνενςκ αοηχκ εεςνείηαζ υηζ εα έπμοιε ημ 

δοκαηυκ ιεβαθφηενδ ηάθορδ ηςκ ενεοκδηζηχκ ενςηδιάηςκ.  

Η ένεοκα ηςκ Carlo Regoliosi & Davide Martin (2019) πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ 

Ιηαθία ζε δείβια 187 εηαζνεζχκ. ημπυξ ηδξ, δ ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ηαζ ηδξ 

έηηαζδξ ηδξ ελάνηδζδξ πμο έπμοκ ιεηαλφ ημοξ μζ δζεοεοκηέξ ημο ηιήιαημξ 

εζςηενζημφ εθέβπμο, ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ηςκ βναθείςκ ελςηενζημφ εθέβπμο. Γζα ηδκ 

δζεκένβεζα ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ηαζ 

ζοκεκηεφλεςκ βζα ηδκ ελέηαζδ ημο επζπέδμο επζπεζνδζζαηήξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ημο 

ζοκημκζζιμφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο. Με 

αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ υπζ ιυκμ ααζίγμκηαζ ζημκ 

εζςηενζηυ έθεβπμ αθθά εεςνμφκ υηζ δζεοημθφκεζ ηδκ δμοθεζά ημοξ ηαζ αολάκεζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ. 

Με ηδκ ιέεμδμ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ελέηαζακ ηαη’ ακηζζημζπία ηα ενεοκδηζηά ημοξ 

ενςηήιαηα ηαζ μζ Mishiel Suwaida & Amer Qasim (2010), Haron, Chambers, Ramsi 

& Ismail (2004), Felix Gramling & Maletta (2001) ηαζ Goodwin & Kent (2006). Οζ 

Suwaida ηαζ Qasim, πναβιαημπμίδζακ ηδκ ένεοκά ημοξ ζηδκ Ιμνδακία. ημπυξ ηδξ 

πναβιαημπμζδεείζαξ ένεοκαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ εκυξ δείβιαημξ 

ελςηενζηχκ εθεβηηχκ βζα ηδκ ζδιαζία πμο δίκμοκ ζε δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ ελάνηδζδ ηςκ ελςηενζηχκ εθεβηηχκ απυ ημοξ εζςηενζημφξ. Σμ 

δείβια πμο πνδζζιμπμίδζακ βζα ηδκ ένεοκά ημοξ απμηεθμφκηακ απυ 100 ελςηενζημφξ 

εθεβηηέξ απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ εθεβηηζηέξ εηαζνίεξ ηδξ Ιμνδακίαξ. Σα απμηεθέζιαηα 

ηδξ ένεοκαξ οπμδεζηκφμοκ υηζ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ ακαβκςνίγμοκ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα, ηδκ επάνηεζα, ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή απυδμζδ ςξ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ πανάβμκηεξ ελάνηδζδξ απυ ημκ εζςηενζηυ έθεβπμ. 

Απυ ηδκ ιενζά ημοξ μζ Haron, Chamber, Ramsi & Ismail ιέζς ηδξ ένεοκάξ ημοξ 

πνμζπάεδζακ κα πνμζδζμνίζμοκ ηα ηνζηήνζα πμο ακαθένμκηαζ  ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 
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απυ ημοξ ελςηενζημφξ εθεβηηέξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ένβμο ηςκ εζςηενζηχκ 

εθεβηηχκ. Η ένεοκα ημοξ πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Μαθαζζία ηαζ ζημ δείβια 

ζοιιεηείπακ εθεβηηέξ απυ ηζξ ηέζζενζξ ιεβαθφηενεξ εθεβηηζηέξ εηαζνείεξ πμο 

ανίζημκηαζ ζηζξ πυθεζξ Kedah ηαζ Penang. Σα εονήιαηα ηδξ ιεθέηδξ δείπκμοκ υηζ δ 

ηεπκζηή επάνηεζα ηαζ ημ εφνμξ ηδξ θεζημονβίαξ είκαζ ηα δφμ πζμ ζδιακηζηά ηνζηήνζα 

πμο ελεηάγμοκ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ βζα κα μνίζμοκ ηδκ ελάνηδζή ημοξ απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ εθεβηηέξ. 

Σμ άνενμ ηςκ Felix, Grammling ηαζ Maletta, εέηεζ ςξ ζηυπμ ημο κα απμδείλεζ υηζ δ 

ζοιαμθή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο είκαζ ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ηδξ 

αιμζαήξ ηςκ ελςηενζηχκ εθεβηηχκ. Πένακ αοημφ, δ ένεοκα εέηεζ έκα επζπθέμκ 

ενχηδια, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ ζοιαμθήξ ημο 

εζςηενζημφ εθέβπμο. Με ημ δεφηενμ αοηυ ενχηδια, δ ένεοκα πνμζπαεεί κα 

απμδείλεζ, υηζ δ ζοιαμθή ή ιδ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ζημκ ελςηενζηυ επδνεάγεηαζ 

ζδιακηζηά απυ ηδκ πμζυηδηά αοημφ. Δπίζδξ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ζδιακηζηυηδηα πμο έπεζ 

ημ επίπεδμ ηςκ εββεκχκ ηζκδφκςκ, δ δζαεεζζιυηδηα ημο εζςηενζημφ  εθέβπμο ηαζ ημκ 

ζοκημκζζιυ ιεηαλφ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ εθεβηηχκ. Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

ηδξ ένεοκαξ πνδζζιμπμζήεδηακ δφμ ιμκηέθα παθζκδνυιδζδξ (regression models) ηα 

μπμία ζπεδζάζηδηακ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ένεοκαξ, ηαζ πνδζζιμπμίδζε δεδμιέκα απυ 

ενςηδιαημθυβζα πμο ζοιπθδνχεδηακ απυ έκα δείβια 70 εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ 

εθεβηηχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε 70 εηαζνείεξ ημο δείηηδ FORTUNE 1000 ηαζ δεκ 

αζπμθμφκηαζ ιε πνδιαημμζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ (εκηυξ ημο δείβιαημξ 

ζοιπενζθήθεδηακ 6 απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ θμβζζηζηέξ εηαζνείεξ, εκχ ημ δείβια 

ζοιπενζθάιαακε εηαζνείεξ απυ είημζζ-εκκέα δζαθμνεηζημφξ ηθάδμοξ). Σα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ζοκζζημφκ υηζ μ μνευξ εζςηενζηυξ έθεβπμξ αμδεά ζηδκ 

ιείςζδ ημο ηυζημοξ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο.  

Η ιεθέηδ ηςκ Goodwin&Kent, έθααε πχνα ζηδκ Αοζηναθία, ιε δείβια ηεηναημζίςκ 

ηαζ πθέμκ εηαζνεζχκ (401) ηαηαπςνδιέκςκ ζημκ δείηηδ ASX ημο πνδιαηζζηδνίμο ηδξ 

Αοζηναθίαξ. ημπυξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ κα ελεηάζεζ ακ δ φπανλδ επζηνμπήξ εθέβπμο, 

ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ, ηαζ δ πνήζδ εζςηενζημφ εθέβπμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηα 

ηέθδ πμο ηαθμφκηαζ μζ εηαζνείεξ κα ηαηααάθμοκ πνμξ ημο ελςηενζημφξ εθεβηηέξ. Οζ 

ενεοκδηέξ θηάκμοκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα αολδιέκα ηέθδ εθέβπμο μδδβμφκ ζε 

ορδθυηενδξ πμζυηδηαξ ελςηενζηυ έθεβπμ. Γζα κα ζοκδεεεί μ ελςηενζηυξ ηαζ μ 
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εζςηενζηυξ έθεβπμξ ελεηάγεηαζ πςξ δ ζοπκυηδηα ηαζ δ ακελανηδζία ηςκ ζοκεδνζχκ 

ημο ζοιαμοθίμο εζςηενζημφ εθέβπμο επδνεάγεζ ημ ηυζημξ ημο ελςηενζημφ.  

Πένακ ηςκ παναπάκς επζθέπεδηε κα ιεθεηδεμφκ μζ ένεοκεξ ηςκ Pop & Bota-Avram 

(2008) ηαζ ηςκ Dagwom & Ibukun (2016), μζ μπμίεξ δζενεοκμφκ ηδκ ζφκδεζδ ιεηαλφ 

εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο πναβιαημπμζχκηαξ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ. 

Η πνχηδ εη ηςκ δφμ ενεοκχκ, αοηή ηςκ Pop & Bota-Avram πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ 

Ρμοιακία, ηαζ δίκεζ έιθαζδ ζηα ηνζηήνζα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ μζ ελςηενζημί 

εθεβηηέξ βζα κα ααζίζμοκ ηδκ απυθαζή ημοξ βζα ελάνηδζδ ή υπζ απυ ημοξ 

εζςηενζημφξ εθεβηηέξ. Καη’ ακηζζημζπία, ηαζ δ ένεοκα ηςκ Dag & Lawrence, 

ακαβκςνίγεζ ηα ηνζηήνζα πμο μνζμεεημφκ ηδκ αθθδθελάνηδζδ ιεηαλφ εζςηενζηχκ ηαζ 

ελςηενζηχκ εθεβηηχκ. Πανάθθδθα ζημζπεζμεεηεί, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα άνενα NSA26 

(Νζβδνζακυ Πνυηοπμ) ηαζ ISA610 (Γζεεκέξ Πνυηοπμ), ηδκ αθθδθελάνηδζδ ηςκ 

εθεβηηχκ ηδξ μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ.  

Άθθεξ ένεοκεξ πμο επζθέπεδηακ, πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ιέεμδμ ηςκ οπμεεηζηχκ 

ζεκανίςκ βζα κα πνμζεββίζμοκ ηδκ ζπέζδ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο. Μία 

ελ’ αοηχκ ακήηεζ ζημοξ Brody & Reckers (1998), μζ μπμίμζ πνδζζιμπμίδζακ δείβια 

107 εθεβηηχκ απυ 1 εη ηςκ 6 ιεβαθφηενςκ εθεβηηζηχκ εηαζνεζχκ ηςκ Ηκςιέκςκ 

Πμθζηεζχκ. ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηδξ ένεοκαξ ακαηέεδηακ ηοπαία ηα αηυθμοεα 

ζεκάνζα:  

1. Δπζπείνδζδ ιε αζεεκέξ πενζαάθθμκ εζςηενζημφ εθέβπμο  

2. Δπζπείνδζδ ιε ζζπονυ πενζαάθθμκ εζςηενζημφ εθέβπμο 

3. Δπζπείνδζδ υπμο ημ πενζαάθθμκ ηαζ μζ ζοκεήηεξ εζςηενζημφ εθέβπμο 

παναηηδνίγμκηαζ ςξ ζζςπδθέξ (ιέηνζαξ ζζπφμξ πενζαάθθμκ) 

 Απυ ηδκ ένεοκα αοηή, μζ ακςηένς ενεοκδηέξ, ηαηάθενακ κα ζοιπενάκμοκ υηζ μζ 

ελςηενζημί εθεβηηέξ παναημθμοεμφκ ηζξ πμζμηζηέξ δζαθμνέξ ημο ηιήιαημξ 

εζςηενζημφ εθέβπμο, ηαζ πςξ μζ ιειμκςιέκεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ εθεβηηχκ 

ειθακίγμοκ ζδιακηζηή επζννμή ζηδκ ηνίζδ ημοξ.  

Ο Schneider Arnold (1985), ζε ιία απυ ηζξ πνχηεξ ένεοκεξ βζα ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο, πνδζζιμπμίδζε οπμεεηζηά πνμθίθ 

εθέβπμο, ηα μπμία δυιδζε πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνυηοπμ SAS9. Οζ πανάβμκηεξ πμο 

πενζβνάθμκηαζ ζημ πνυηοπμ είκαζ μζ:  



 
61 

1. Competence (CMP): Δπάνηεζα 

2. Objectivity (OBJ): Ακηζηεζιεκζηυηδηα 

3. Work (WRK): Δπαββεθιαηζηή Απυδμζδ 

Βάζδ αοηχκ, δζέεεζε ηα οπμεεηζηά πνμθίθ εθέβπμο ζε 20 εθεβηηέξ απυ ηζξ Η.Π.Α. Σα 

εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ δείπκμοκ υηζ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ ααζίγμκηαζ ζημκ 

εζςηενζηυ έθεβπμ βζα κα ιεζχζμοκ ημκ θυνημ ενβαζίαξ ημοξ. 

Η ένεοκα ηςκ Munro&Stewart (2009) πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αοζηναθία, είκαζ 

αηυια ιία πμο ζηδνίγεηαζ ζε οπμεεηζηυ ζεκάνζμ, πνμηεζιέκμο κα ελεηάζεζ ημκ 

ζοζπεηζζιυ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμνθχκ εθέβπμο. Σμ δείβια πμο πνδζζιμπμζήεδηε δεκ 

πενζθάιαακε εθεβηηέξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ένεοκεξ πμο ελεηάζηδηακ, 

ακηζεέηςξ απμηεθμφκηακ απυ 17 ιέημπμζ, 29 ιάκαηγεν ηαζ 20 ακχηενα ζηεθέπδ. Σα 

ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ δείπκμοκ υηζ μζ εζςηενζημί εθεβηηέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

αμδεδηζημί, απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ελςηενζημφξ εθεβηηέξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ημ 

ηιήια εζςηενζημφ εθέβπμο απμηεθεί ημιιάηζ ηδξ μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ. Δκχ 

πανάθθδθα, δζαηοπχκεηαζ υηζ ζημοξ εζςηενζημφξ εθεβηηέξ ακαηίεεκηαζ ηονίςξ 

ανιμδζυηδηεξ αλζμθυβδζδξ ημο εθέβπμο.   

Σέθμξ, επζθέπεδηε δ ένεοκα ηςκ Argento, Umans, Hakansson& Johansson (2018) δ 

μπμία πνδζζιμπμίδζε δμιδιέκεξ ζοκεκηεφλεζξ ιε 8 ελςηενζημφξ εθεβηηέξ. Απυ ηδκ 

επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ πμο ζοθθέπεδηακ πνμέηορε υηζ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ 

ιέζα απυ ηδκ ζοκενβαζία ημοξ ιε εζςηενζημφξ, ηείκμοκ κα θαιαάκμοκ ζηναηδβζηέξ 

απμθάζεζξ.  

 

5.3 Παποςζίαζη επεςνηηικών αποηελεζμάηυν 
 

Η πναβιαημπμζδεείζα αζαθζμβναθζηή ακαθμνά ειθάκζζε εκδζαθένμκηα εονήιαηα 

ακαθμνζηά ιε ηζξ απυρεζξ πμο οπάνπμοκ βζα ηδκ επζννμή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο 

ζηδκ δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ. ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ πενζπηχζεςκ ηςκ άνενςκ 

πμο ελεηάζεδηακ, οπάνπεζ ζοιθςκία απυρεςκ υηζ δ μνεή εθανιμβή ημο εζςηενζημφ 

εθέβπμο ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ ζδιακηζηά ημ ένβμ ηςκ ελςηενζηχκ εθεβηηχκ.  

Γζα ηδκ μνεή ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ εθεβηηχκ (εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ) 

ζφιθςκα ιε ηα άνενα πμο ελεηάζεδηακ, ζοιαάθεζ ημ πνυηοπμ ISA 610 
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φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ Munro & Stewart (2009), οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο μζ 

ελςηενζημί εθεβηηέξ πνδζζιμπμζμφκ ημοξ εζςηενζημφξ ςξ αμδεμφξ, εθυζμκ μ 

εζςηενζηυξ έθεβπμξ εηηεθείηαζ εζςηενζηά ζηδκ μζημκμιζηή ιμκάδα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ακαθένεηαζ υηζ ζημοξ εζςηενζημφξ εθεβηηέξ ζοκήεςξ ακαηίεεκηαζ 

ηαεήημκηα αλζμθυβδζδξ ημο εθέβπμο ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ.  

Η ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ Schneider (1985), πνμηείκεζ υηζ μζ 

ελςηενζημί εθεβηηέξ ααζίγμκηαζ ζημ ένβμ ηςκ εζςηενζηχκ εθεβηηχκ πνμηεζιέκμο κα 

ιεζχζμοκ ημκ θυνημ ενβαζίαξ ημοξ. Πανάθθδθα ακαβκςνίγεζ ζηαηζζηζηή 

ζδιακηζηυηδηα ακάιεζα ζηδκ «ζζπονυηδηα» ηςκ οπμεεηζηχκ εηεέζεςκ ημο 

εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηςκ απακηήζεςκ ιεηαλφ ηςκ εθεβηηχκ. 

Αηυια έκα εφνδια ηδξ ένεοκαξ ημο Schneider, ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζδιακηζηυηδηα πμο 

απμδίδμοκ ζημοξ ηνεζξ πανάβμκηεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ SAS 9 ςξ πανάβμκηεξ 

αλζμθυβδζδξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο, ημπμεεηχκηαξ ημοξ πανάβμκηεξ Competence 

(CMP) (Δπάνηεζα) & Work (WRK) (Δπαββεθιαηζηή Απυδμζδ) ζε ίζδ εέζδ, 

θμβίγμκηαξ ακηίζημζπα ημκ πανάβμκηα Objectivity (OBJ) (Ακηζηεζιεκζηυηδηα) ςξ 

παιδθυηενδξ ζδιακηζηυηδηαξ.  

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ημο Schneider, επζαεααζχκμκηαζ ηαζ απυ ηδκ ένεοκα 

ηςκ Suwaida & Qasim (2010), μζ μπμίμζ ζε δείβια 100 ελςηενζηχκ εθεβηηχκ (απυ ηζξ 

ιεβαθφηενεξ εθεβηηζηέξ εηαζνείεξ ηδξ Ιμνδακίαξ) ηαηυπζκ ζοιπθήνςζδξ ηςκ 

ενςηδιαημθμβίςκ, έθηαζακ ζημ ζοιπέναζια, υηζ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ 

ακαβκςνίγμοκ ςξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ άπμρή ημοξ επί ημο εζςηενζημφ 

εθέβπμο, ηδκ επάνηεζα (competence), ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα (objectivity), ηαζ ηδκ 

επαββεθιαηζηή απυδμζδ (work). Πανάθθδθα ημ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ ένεοκα ηςκ 

Pop & Bota-Avram (2008) μζ μπμίμζ πναβιαημπμίδζακ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ 

ακαθμνζηά ιε ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ελάνηδζδ ηςκ ελςηενζηχκ 

εθεβηηχκ, ακαβκςνίγμκηαξ ηαζ αοημί ημοξ ακςηένς.  

Άθθεξ ένεοκεξ, υπςξ αοηή ηςκ Argento, Umans, Hakansson & Johansson (2018), 

δζαηοπχκμοκ ηδκ άπμρδ υηζ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ θαιαάκμοκ ζηναηδβζηέξ 

απμθάζεζξ υηακ ζοκενβάγμκηαζ ιε ημοξ εζςηενζημφξ. Δκχ εηείκδ ηςκ Regoliosi, 

Martin (2019), απμηοπχκεζ ηδκ άπμρδ υηζ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ ελςηενζηχκ ηαζ 

εζςηενζηχκ εθεβηηχκ αμδεάεζ ημοξ ελςηενζημφξ εθεβηηέξ ζημ ένβμ ημοξ, εκχ 

ηαοηυπνμκα ηάκεζ ηδκ ενβαζία ημοξ πζμ απμηεθεζιαηζηή. 
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Ο εζςηενζηυξ έθεβπμξ ηαζ δ ζοκεζζθμνά ημο ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζεκένβεζα 

ημο ελςηενζημφ εθέβπμο, εθέβπεδηε ηαζ απυ ημοξ Felix, Gramling & Maletta (2001) 

μζ μπμίμ εκηυπζζακ έκημκμ ζοζπεηζζιυ ιεηαλφ ημο ηυζημοξ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο 

ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο. Όπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ ένεοκα ημοξ, υζμ 

πζμ άιεζδ δζαεεζζιυηδηα ζημζπείςκ οπάνπεζ απυ πθεονάξ ηδξ δζμίηδζδξ, ηυζμ 

πενζζζυηενμ ιπμνεί κα επδνεαζηεί ημ ηυζημξ ημο ελςηενζημφ εθέβπμο. Αοηυ ένπεηαζ 

αέααζα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηςκ Suwaida &Qasim (2010), 

πμο εκημπίγμοκ υηζ δεκ οπάνπεζ άιεζμξ ζοζπεηζζιυξ. Βέααζα, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

ημ βεκζηυ πθαίζζμ εκηυξ ημο μπμίμο ζημζπεζμεεηείηε δ ένεοκα είκαζ δζαθμνεηζηυ, 

επμιέκςξ μζ δζαθμνέξ ζηα απμηεθέζιαηα εα ιπμνμφζακ εκ ιένεζ κα δζηαζμθμβδεμφκ. 

ημ ζφκμθμ ημοξ, μζ ένεοκεξ πμο ιεθεηήεδηακ ακαβκςνίγμοκ υηζ ελςηενζημί ηαζ 

εζςηενζημί εθεβηηέξ ζοκενβάγμκηαζ, ηαζ ιάθζζηα μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ αζηεί 

ζδιακηζηή επζννμή ζημοξ ελςηενζημφξ εθεβηηέξ. 

 

ςμπεπάζμαηα 

 

Οζ ζοκεπχξ αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ ημο ζφβπνμκμο επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ , 

δ αφλδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ μνβακζζιχκ, δ δζεεκμπμίδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

παναβςβήξ, δ παβημζιζμπμίδζδ ηςκ ηεθαθαίςκ ηαζ μ αολακυιεκμξ ακηαβςκζζιυξ, 

ηαεζζημφκ ηδκ φπανλδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηαζνζημφ εθέβπμο απαναίηδημ. Γζαιέζμο 

ηδξ πμθφπθμηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, μ εθεβηηζηυξ νυθμξ απμηηά αανφκμοζα ζδιαζία, 

ηυζμ ζε παβηυζιζμ υζμ ηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ (Καναβζχνβμξ, 2007).  

Η ζδιαζία ημο εζςηενζημφ εθέβπμο εκημπίγεηαζ ζηδκ ακάβηδ ηςκ ζφβπνμκςκ 

μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ βζα ηδκ επίηεολδ ζηυπςκ, ηαεχξ δζαιέζμο ημο εζςηενζημφ 

εθέβπμο πνμζθένεηαζ δ δοκαηυηδηα απμηίιδζδξ, αεθηζζημπμίδζδξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενδξ δζαπείνζζδξ ηςκ δζενβαζζχκ ηδξ εηαζνείαξ, ημο ζοζηήιαημξ 

εζςηενζημφ εθέβπμο ηαζ ηςκ ηζκδφκςκ.  

Καη’ ακηζζημζπία, μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ είκαζ πμιπχδμοξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ εκίζποζδ 

ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ επεκδοηχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ εκδζαθενυιεκςκ ιεθχκ βζα κα 

αεααζςεεί δ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ εηαζνείαξ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, 
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μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ, ζημπεφεζ ζημκ εκδεθεπή έθεβπμ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

ηδξ επζπείνδζδξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηδξ ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηαζ εβηονυηδηαξ αοηχκ. 

ηυπμξ ηδξ ένεοκαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ήηακ δ δζενεφκδζδ ηδξ ζοζπέηζζδξ 

ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο, αθθά ηαζ ηδξ επίδναζδξ πμο έπεζ μ 

εζςηενζηυξ έθεβπμξ ζηδκ δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ. Γζα ηδκ πενάηςζδ ηδξ ένεοκαξ 

πναβιαημπμζήεδηε αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ. Η αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ 

ιεθέηδζε εηηεκχξ άνενα απυ ηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία πνμηεζιέκμο κα εκημπίζεζ ηζξ 

απυρεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ ζπεηζηά ιε ηα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα πμο ηέεδηακ.  

Απυ ηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ ενβαζίαξ, είκαζ ζαθέξ 

υηζ οπάνπεζ έκημκδ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο εζςηενζημφ ηαζ ημο ελςηενζημφ 

εθέβπμο. Ο εζςηενζηυξ έθεβπμξ, αμδεά ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, εκχ ηαοηυπνμκα ημοξ δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα 

κα εκημπίζμοκ ηζξ αδοκαιίεξ ημοξ, ηαζ κα πνμπςνήζμοκ ζηδκ δζυνεςζή ημοξ. 

Σαοηυπνμκα, μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ, επδνεάγεζ άιεζα ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Η αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμνθχκ εθέβπμο πανέπεζ ζημοξ 

εζςηενζημφξ εθεβηηέξ ηδκ απαναίηδηδ πθδνμθμνία βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο 

εθεβηηζημφ ηζκδφκμο, εκχ ηαοηυπνμκα επζηνέπεζ ζημοξ ελςηενζημφ εθεβηηέξ κα 

θένμοκ ζε πέναξ ηδκ δζαδζηαζία εθέβπμο πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαζ αλζυπζζηα. 

Απυ ηδκ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε, ιπμνμφιε κα ελάβμοιε 

ζοβηεηνζιέκα ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ ζδιαζία, αθθά ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο έπεζ μ 

εζςηενζηυξ έθεβπμξ ζηδκ δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ. οβηεηνζιέκα, απυ υθμοξ ημοξ 

ενεοκδηέξ ακαβκςνίγεηαζ δ ζοιαμθή ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ζηδκ δζεκένβεζα ημο 

ελςηενζημφ. Πανυθα αοηά, δ ηάεε ένεοκα πμο δζεκενβήεδηε απμδίδεζ δζαθμνεηζηή 

ζδιαζία ηαζ εκημπίγεζ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

επδνεάγεηαζ μ ελςηενζηυξ έθεβπμξ απυ ημκ εζςηενζηυ. Κάπμζεξ ένεοκεξ ακαθένμοκ, 

υηζ μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ πνδζζιμπμζμφκ ημκ εζςηενζηυ έθεβπμξ πνμηεζιέκμο κα 

εθαθνφκμοκ ημκ θυνημ ενβαζίαξ ημοξ (Schneider, 1985). Δκχ άθθεξ ακαθένμοκ υηζ μζ 

ελςηενζημί εθεβηηέξ ααζίγμοκ ηζξ ζηναηδβζηέξ ημοξ απμθάζεζξ ζημ ένβμ ημο 

εζςηενζημφ εθέβπμο (Argento, Umans, Hakansson & Johansson, 2018).  Πανά ηδκ 

φπανλδ αοηήξ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ζηδκ πνμζέββζζδ ηδξ ζοιαμθήξ ημο εζςηενζημφ 

εθέβπμο ζηδκ δζεκένβεζα ημο ελςηενζημφ, μζ ενεοκδηέξ ημκίγμοκ ηδκ έκημκδ 

αθθδθεπίδναζδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ εθέβπμο. 
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Γζαιέζμο ηδξ ένεοκαξ, εκημπίγμκηαζ ζδιακηζηά ζημζπεία βζα ηα ηνζηήνζα πμο εέημοκ 

μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ ακαθμνζηά ιε ημκ εζςηενζηυ έθεβπμ. Σα ηνζηήνζα αοηά 

ζφιθςκα ιε ηζξ ένεοκεξ ηςκ Schneider (1985), Atanasiu, P., Cristina, B. And Florin, 

B. (2008) ,Haron, Chambers, Ramsi, Ismail (2004) είναι τα εξήσ:  

1. Η επάνηεζα (competence (CMP)) 

2. H επαββεθιαηζηή απυδμζδ (work (WRK)) 

3. Η ακηζηεζιεκζηυηδηα (objectivity (OBJ)) 

Δπζπθέμκ, εκημπίγεηαζ δ ακάβηδ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο ελςηενζημφ 

εθέβπμο, πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ κα αεθηζζημπμζδεμφκ ακηίζημζπα ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ 

ημο εζςηενζημφ εθέβπμο ηςκ μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ (Goodwin&Kent, 2006). 

Όπςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ, μζ δφμ ιμνθέξ εθέβπμο είκαζ απμθφηςξ απαναίηδηεξ βζα ηδκ 

μνεή θεζημονβία ηςκ ζφβπνμκςκ μζημκμιζηχκ ιμκάδςκ. Συζμ μζ εζςηενζημί, υζμ ηαζ 

μζ ελςηενζημί εθεβηηέξ έπμοκ δζαηνζημφξ νυθμοξ ζημ ζφβπνμκμ εηαζνζηυ πενζαάθθμκ. 

Η ενβαζία ηςκ ελςηενζηχκ εθεβηηχκ δεκ ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ αοηή ηςκ 

εζςηενζηχκ αθθά μφηε ηαζ ημ ακηίεεημ. Μπμνμφκ ιυκμ κα θεζημονβήζμοκ 

ζοιπθδνςιαηζηά, εθυζμκ ηαζ μζ δομ ιμνθέξ εθέβπμο δζέπμκηαζ απυ «ημζκέξ» ανπέξ. 

Οζ δομ ιμνθέξ εθέβπμο εα πνέπεζ κα ζοκενβάγμκηαζ βζα κα επζηεοπεεί ημ ηαθφηενμ 

δοκαηυ απμηέθεζια ζηδκ εθεβηηζηή δζαδζηαζία, ηαζ βζα κα επζηοβπάκεηαζ ημ ηαθφηενμ 

δοκαηυ ηυζημξ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ ιμκάδεξ. 

Πεπιοπιζμοί 

ηδκ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία δζενεοκήεδηε δ ζφκδεζδ ημο εζςηενζημφ 

εθέβπμο ιε ημκ ελςηενζηυ ηαζ πςξ αοηυξ επδνεάγεζ ηδκ δζεκένβεζά ημο. Γζαιέζμο ηδξ 

ένεοκαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ακαβκςνίγεηαζ δ ακαβηαζυηδηα ηςκ δζαδζηαζζχκ 

εθέβπμο ιέζα ζημ ζφβπνμκμ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ. Οζ πενζμνζζιμί πμο 

εκημπίζηδηακ, ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ιμνθή αοηή ηαεαοηή ηδξ επζθεβυιεκδξ ιμνθήξ 

ένεοκαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, θυβς ηδξ ιδ άιεζδξ ζφκδεζδξ ηδξ εεςνίαξ ιε ηδκ 

πνάλδ, ιέζς ηδξ δζεκένβεζαξ αζαθζμβναθζηήξ ακαζηυπδζδξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, δ 

πανμφζα ένεοκα ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πδβή πθδνμθυνδζδξ βζα ιεθθμκηζηέξ ένεοκεξ 

πάκς ζημκ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ έθεβπμ, ηαζ ζηδκ δζεκένβεζα ενεοκχκ πμζμηζημφ 

παναηηήνα πμο ζημπυ εα έπμοκ ηδκ ζφκδεζδ ηδξ εεςνίαξ ιε ηδκ πνάλδ. 
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